
  

 

St
ra

n
a0

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÉ KOMENTÁRE K PRACOVNEJ  

UČEBNICI PRE UČITEĽA 



  

 

St
ra

n
a1

 

 

PRÍRODOVEDA 4 
METODICKÉ  KOMENTÁRE  K  PRACOVNEJ  UČEBNICI 

pre učiteľa 

 
Autorky © 

Mgr. Rút Adame 

Mgr. Oľga Kováčiková 
 

 
Lektor 

Mgr. Peter Mäsiar 

 
Ilustrácie © 

Ladislav Csurma 
 

 
Fotografie © 

shutterstock.com 
 

 
Grafický dizajn 

PaedDr. Veronika Mrázová 
 

 
Manažérka projektu 

PaedDr. Veronika Mrázová 
 

 
Šéfredaktor 

Mgr. Walter Hirschner 
 

 
Jazyková úprava 

Mgr. Stela Solčianska 
 
 
 

Vydal © 

 
AITEC, s. r. o. 

Slovinská 12, 821 04, Bratislava 

v roku 2012 

www.aitec.sk 

 
Všetky práva vyhradené. 

Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno 

reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. 

 
Všetky vaše pripomienky, názory a námety autorom, 

resp. redakcii môžete napísať 

na adresu  redakcia@aitec.sk. 

 

 

 

http://www.aitec.sk/
mailto:redakcia@aitec.sk


  

 

St
ra

n
a2

 

 

OBSAH  METODICKÝCH KOMENTÁROV 
NIEKOĽKO  SLOV  NA  ÚVOD...........................................................................................................................5 

Hlavné ciele prírodovedy...........................................................................................................................................7 

Parciálne ciele prírodovedy........................................................................................................................................8 

Zoznam pomôcok potrebných na hodinách prírodovedy...........................................................................................9 

 

METODICKÉ  KOMENTÁRE  K  UČEBNICI..................................................................................................10 

Úvodná strana..........................................................................................................................................................10 

Detektívny kvíz..........................................................................................................................................................11 

 

  1  PÁTRAME  PO  TOM,  ČO  JE  SILA............................................................................................................13  

Sila..............................................................................................................................................................................13 

Magnetická sila.......................................................................................................................................................16 

Gravitačná sila...........................................................................................................................................................20 

Gravitačná sila a hmotnosť predmetov........................................................................................................................22 

Detektívna encyklopédia............................................................................................................................................24 

Správa pre detektívnu kanceláriu...............................................................................................................................24 

 

  2  PÁTRAME  PO  TOM,  ČO  JE  VESMÍR..........................................................................................................26  

Vesmír.....................................................................................................................................................................26 

Môže človek prežiť vo vesmíre?.................................................................................................................................28 

Skúmanie vesmíru......................................................................................................................................................29 

Hviezdy a planéty.......................................................................................................................................................31 

Pohyby Zeme..............................................................................................................................................................34 

Detektívna encyklopédia...................................................................................................................................................36 

Správa pre detektívnu kanceláriu...............................................................................................................................36 

 

3  JEDNODUCHÉ  STROJE....................................................................................................................................38 

Jednoduché stroje.......................................................................................................................................................38 

Páka............................................................................................................................................................................................39 

Naklonená rovina....................................................................................................................................................41 

Kladka........................................................................................................................................... ..........................43 

Ozubené koleso........................................................................................................................................................44 

Detektívna encyklopédia...............................................................................................................................................46 

Správa pre detektívnu kanceláriu...............................................................................................................................47 

 

 4  PÁTRAME  PO  TOM,  ČO  JE  ELEKTRICKÁ  ENERGIA ......................................................................48 

Elektrická energia.....................................................................................................................................................48 

Statická elektrina..........................................................................................................................................................52 

Čo je blesk a ako vzniká............................................................................................................................................53 

Detektívna encyklopédia...................................................................................................................................................55 

Správa pre detektívnu kanceláriu...............................................................................................................................55 

 

  5  PÁTRAME  PO  STOPÁCH  ŽIVOČÍCHOV.................................................................................................57  

Živočíchy...................................................................................................................................................................57 

Stavba tela živočíchov.................................................................................................................................................57 

Základné prejavy života živočíchov..........................................................................................................................59 

Dýchanie.......................................................................................................................................................................60 

Pohyb živočíchov.......................................................................................................................................................61 

Prijímanie potravy........................................................................................................................................................62 

 



  

 

St
ra

n
a3

 

St
ra

n
a3

 

Rozmnožovanie živočíchov....................................................................................................................................64 

Mláďatá živočíchov, ktoré sa rodia – narodenie človeka..............................................................................................65 

Mláďatá živočíchov, ktoré sa liahnu z vajíčok........................................................................................................67 

Rast a vývin.............................................................................................................................................................69 

Prostredie, v ktorom živočíchy žijú.......................................................................................................................71 

Živočíchy žijúce na súši – suchozemské živočíchy..............................................................................................73 

Živočíchy žijúce na lúke..........................................................................................................................................75 

Živočíchy žijúce na poli..........................................................................................................................................78 

Živočíchy žijúce v pôde...........................................................................................................................................81 

Živočíchy žijúce vo vzduchu – vtáky..........................................................................................................................83 

Voda ako priestor na život živočíchov a rastlín........................................................................................................86 

Živočíchy žijúce vo vode – vodné živočíchy..........................................................................................................87 

Živočíchy žijúce v tečúcich a stojatých vodách.........................................................................................................88 

Živočíchy žijúce v mori..........................................................................................................................................91 

Vodný zdroj ako miesto na rozmnožovanie..............................................................................................................93 

Voda ako zdroj obživy živočíchov............................................................................................................................97 

Kedy je voda čistá....................................................................................................................................................98 

Prečo voda v rybníku zozelenie.......................................................................................................................................99 

Živočíchy žijúce na iných živočíchoch..........................................................................................................................100 

Detektívna encyklopédia.............................................................................................................................................102 

Správa pre detektívnu kanceláriu.............................................................................................................................102 

 

  6  PÁTRAME  PO  ŽIVOTE  RASTLÍN............................................................................................................105  

Rastliny – živé organizmy.........................................................................................................................................105 

Časti tela rastlín.........................................................................................................................................................108 

Korene rastlín..........................................................................................................................................................111 

Stonky rastlín...................................................................................................................................................................114 

Listy rastlín.......................................................................................................................................................................117 

Kvety rastlín.....................................................................................................................................................................119 

Plody rastlín......................................................................................................................................................................121 

Rozmnožovanie rastlín....................................................................................................................................................124 

Dĺžka života rastlín..........................................................................................................................................................125 

Detektívna encyklopédia..............................................................................................................................................128 

Správa pre detektívnu kanceláriu............................................................................................. .................................128 

 

Záverečné opakovanie..............................................................................................................................................131 

 

PRÍLOHY...............................................................................................................................................................132 

Vysvedčenie detektíva..............................................................................................................................................133 

 

Návrh tematického výchovno–vzdelávacieho plánu................................................................................................134 

 

 

 

Prierezové témy: 

OSR – Osobný a sociálny rozvoj 

ENV – Environmentálna výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV – Multikultúrna výchova 

DOV – Dopravná výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 



  

 

St
ra

n
a4

 

St
ra

n
a4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÉ KOMENTÁRE K PRACOVNEJ  

UČEBNICI PRE UČITEĽA 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



  

 

St
ra

n
a5

 

St
ra

n
a5

 

 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia! 

Dostali sa vám do rúk metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda 4, ktoré 

sú pokračovaním metodickej príručky k pracovným učebniciam  Prírodoveda 1, Prírodoveda 2 

a metodických komentárov k pracovnej učebnici Prírodoveda 3.  

Prostredníctvom nich by sme vám chceli uľahčiť používanie našej pracovnej učebnice 

Prírodoveda 4  a zjednodušiť náročnú prípravu na vyučovanie prírodovedy. Aj my sme učiteľky, 

tak ako vy, a vieme, aké ťažké je pripravovať sa na každý vyučovací predmet zodpovedne.  

Z tohto dôvodu sa tieto metodické komentáre zameriavajú hlavne na praktické veci tak, 

aby ste si v nich našli: 

 potrebné ciele, ktoré vychádzajú z cieľov, ktoré stanovil Štátny vzdelávací program pre 

vyučovací predmet prírodoveda (vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť) – ISCED 1 – 

rok 2011, 

 pomôcky, ktoré bude učiteľ na hodine potrebovať, ktoré mu prácu uľahčia a zároveň 

deťom názornejšie predstavia preberané učivo, 

 prierezové témy, ktoré  sú dané Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1, 

 námety na aktivity, vychádzajúce z cieľovej vekovej kategórie, ktoré učivo vhodne 

spestrujú a umožňujú uloženie vedomostí do dlhodobej pamäti, 

 pokusy, ktoré názorne vysvetľujú preberané vedomosti a umožňujú ich praktické 

využitie, 

 projekty, upevňujúce a zhrňujúce získané poznatky, 

 komentáre k úlohám v pracovnej učebnici, ktoré podrobnejšie vysvetlia prácu 

s jednotlivými úlohami.  

Znovu sme zvolili formu pracovnej učebnice – kombináciu pracovného zošita a učebnice 

a to hlavne z dôvodu zefektívnenia práce, jednoduchšej manipulácie a orientácie v učebnici.  

Aj v pracovnej učebnici Prírodoveda 4 sa stretávame s niektorými rubrikami, ktoré sa 

nám osvedčili v pracovných učebniciach Prírodoveda 1, Prírodoveda 2 a Prírodoveda 3. 

 Zápis, ktorý bol na pravej strane dvojstrany, kde deti sledujú dlhodobo teplotu, 

počasie a dátum, je  na spodnom okraji dvojstrany. Pozitívny stereotyp tejto časti 

napomáha žiakom zautomatizovať a upevňovať časové predstavy a orientáciu v čase. 

Niekoľko slov na úvod 
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 Zachovali sme aj spôsob sebahodnotenia žiaka formou troch rovnakých tváričiek, ktoré 

žiaci vyfarbujú alebo krúžkujú podľa toho, ako sa im darilo hovoriť, počúvať, písať 

a kresliť na hodine. Túto rubriku považujeme za veľmi dôležitú, lebo učiteľovi slúži ako 

spätná väzba vlastnej práce a žiaka učí hodnoteniu vlastného výkonu na hodine, 

prijímaniu pochvaly, ale i kritiky. 

 Sprievodnými postavičkami pracovnej učebnice sa stali detektívi. Téma detektívnej 

kancelárie je pre dieťa tejto vekovej kategórie veľmi príťažlivá. Umožňuje deťom vžiť sa 

do role detektíva, ktorý spolu so svojím pomocníkom neúnavne skúma a objavuje všetko 

neznáme, ako sú sila, vesmír, jednoduché stroje, elektrická energia, živočíchy a rastliny. 

Pri tomto pátraní im niekedy prácu sťažuje malý nezbedník, ktorého sa detektívi snažia 

odhaliť. Postavičky nemajú len motivačnú úlohu, prinášajú deťom aj zaujímavé 

informácie, ktoré sú napísané v bublinách pri nich. 

 Ďalším prvkom, ktorý sme zachovali, je základné učivo spracované v zarážkach. Nazvali 

sme ho zápisník detektívov. V pracovnej učebnici Prírodoveda 2 sme túto rubriku volali 

spinková úloha – detská encyklopédia, v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 palubný 

denník. Táto rubrika  spĺňa viaceré funkcie: prináša nové informácie a poznatky, zhŕňa 

prebrané učivo,  podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť a uvažovať nad 

textom, stáva sa odrazovým mostíkom pre následnú diskusiu. Používame tri značky, ktoré 

žiaci pri čítaní používajú, no žiaci, prípadne učiteľ si môžu zaviesť aj ďalšie vlastné 

značky. 

 Pokračujeme rubrikou moje poznámky, ktorej cieľom je učiť sa robiť si vlastné 

poznámky z prebraného učiva. Zadanie je koncipované tak, že núti žiaka vracať sa k 

základnému textu – zápisníku detektívov, znovu si prečítať informácie a rozmýšľať o 

nich. Učíme žiakov rôznym spôsobom zapisovať poznámky (heslá, slová usporiadané 

podľa súvislostí, slovné spojenia alebo jednoduché vety). Žiaci sa zároveň učia pracovať 

s textom. 

 Rozširujúce úlohy sme nazvali Hľadáme ďalšie dôkazy a  nie sú povinné. Ich cieľom je 

prehĺbiť preberané poznatky, prípadne slúžia ako úloha navyše pre zvedavé deti 

s rýchlejším pracovným tempom. 

 Cieľové kompetencie (podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1) sú 

v samostatnom dokumente, ktorý nájdete na stránke www.aitec.sk v zložke Materiály pre 

učiteľov na stiahnutie. Obsah učiva v cieľových kompetenciách označený sivou farbou je 

v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, je však nad rámec 

minimálneho obsahového a výkonového štandardu.  Slúžia aj pre rodiča, aby mal prehľad 

o tom, čo sa jeho dieťa učí a čo by malo ovládať. 

 

 

 

 

http://www.aitec.sk/


  

 

St
ra

n
a7

 

St
ra

n
a7

 

 Číslo strany sa nachádza v odtlačku prsta v dolnom rohu strany. 

 Jednotlivé úlohy sú označené lupou. Vo štvrtom ročníku si zadania úloh môžu čítať žiaci 

samostatne. Učiteľ pomáha so zadaniami len slabším žiakom.  

 Súčasťou pracovnej učebnice je aj interaktívne CD, ktoré prináša názornejšie spracované 

úlohy z pracovnej učebnice, ďalšie prezentácie, ktoré vám pomôžu ešte lepšie utvrdiť 

preberané učivo alebo žiakov lepšie zmotivovať, podrobnejšie spracované pokusy 

z pracovnej učebnice (fotografie, prípadne videá zobrazujúce postup), rozširujúce úlohy a 

hry. 

Veríme, že podnety, ktoré vám poskytne pracovná učebnica, metodické komentáre 

a interaktívne CD, vám prácu nielen uľahčia a zjednodušia, ale aj spestria vyučovacie hodiny. 

 

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom predmetu prírodoveda podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 

1 je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním 

súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich 

spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.  

 

Cieľ možno bližšie špecifikovať. Prírodoveda má deti viesť k:  

 

 spoznávaniu životného prostredia, pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,  

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v 

rôznych informačných zdrojoch,  

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,  

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,  

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu, 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy 

a existencie,  

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,  

 poznaniu fungovania ľudského tela, rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

Hlavné ciele prírodovedy 
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Jedným z parciálnych cieľov predmetu prírodoveda je efektívny a postupný rozvoj 

myslenia žiaka. Žiak, ktorý ešte nie je schopný abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je 

zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu), je systematicky vedený tak, aby získal čo 

najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych 

javoch postupne učil základné logické operácie.  

 

Prírodoveda 1 a Prírodoveda 2 sú preto zamerané najmä na aktívnu manipuláciu s 

materiálmi, s ktorými sa žiaci bežne stretávajú. Žiaci sú na vyučovaní usmerňovaní k skúmaniu 

čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:  

 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok,   

 sa naučili porovnávať,  

 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie,  

 vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky,  

 sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní, 

 sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom,  

 si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality,  

 dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine.  

  

 

Prírodoveda 3 a najmä Prírodoveda 4 sú zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo 

možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách. Rozvoj 

kognitívnych schopností žiaka je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj 

poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Žiaci sú vo vzdelávacom procese 

vedení tak, aby:   

 správne vedeli a aby vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí 

schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad, čo je koreň, stonka, list, kvet – 

ako spolu súvisia a prečo...  

 si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých možno rozvíjať prírodovedné schopnosti 

(s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad, čo je magnetizmus, svetlo, zvuk, 

farba...  

 si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy 

rôznych druhov rastlín a živočíchov...  

 si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravinové reťazce, 

ekosystematické vzťahy...  

Parciálne ciele prírodovedy 
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 modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah 

(s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov, ako aj schopnosť 

rozširovať a, naopak, zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad 

pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť...  

 si spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie 

rozvíjali aj špecifické postoje, ktoré ich vedú k uvedomelejšiemu využívaniu vedomostí. 

Učiteľ svojím správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje žiaka. U žiaka sa 

tak rozvíjajú tieto charakteristiky:  

– žiak dokáže vnímať spojitosť medzi prírodovednými poznatkami a vedou ako 

takou (prejaví sa to najmä motiváciou k poznávaniu),  

– žiak chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a 

negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví 

sa to najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce),  

– žiak citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa to najmä praktickým prístupom k 

živým organizmom),  

– žiak vie, že každá skutočnosť sa dá vysvetliť (prejaví sa to najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia),  

– žiak dokáže meniť svoje predstavy za skutočnosť, ak je ovplyvňovaný logickou 

argumentáciou (prejaví sa to najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).  

 

Spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre vyučovací predmet Prírodoveda – 

ISCED 1 – rok vydania 2011. 

 

 

 

Pomôcky: 2 tyčové magnety, sklený pohár, kovové spinky, špendlíky, plastová fľaša, pravítko, 

guma, minca (10 centov), nožničky, železné piliny, výkresy, kancelársky papier, euroobaly, 

potravinová fólia, lepiaca páska, miska, ihla, korková podložka, tenký pásik polystyrénu, kompas, 

buzola, kriedy, loptičky (molitanová, nafukovacia, gumená, kožená, tenisová, pingpongová), 

silomer, predmety s rôznou hmotnosťou (pero, peračník, taška...), starý telefónny zoznam,            

2 ceruzky, ďalekohľad, glóbus, svetelný zdroj – baterka, lampa alebo dataprojektor, 2 lepenkové 

rúrky z toaletného papiera, drevená doska dlhá 50 cm, 10 pasteliek, 4 rovnaké plastové poháre,  

5 rovnakých kníh, kus látky, tričko, šatka, špagát, drobné predmety, plochá batéria, elektronická 

stavebnica, klinec, kameň, sklenený pohár, drevo, šálka, oceľová skrutka, formovací balón, jemný 

suchý papier, pravítko, noviny, kovové viečko, odrezky rôznych izbových rastlín, pôda, igelitové 

vrecúška, zaváraninový pohár, kvetináč, rozprašovač na vodu. 

 

 

Zoznam pomôcok potrebných na hodinách prírodovedy 
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        ÚVODNÁ STRANA 

Na úvodnej hodine žiakov motivujeme rozprávaním, ako sa z nich stanú počas hodín 

prírodovedy malí detektívi – pátrači – členovia detektívnej kancelárie (ktorou bude ich trieda 

v škole).  

Každý správny detektív musí mať preukaz detektíva, ktorým sa preukáže ostatným, keď 

vyšetruje nejaký prípad.  Tento preukaz si žiaci vyplnia na úvodnej hodine prírodovedy. Ak žiak 

nemá fotografiu, môže sa do rámčeka nakresliť. Odtlačok prsta môže získať tak, že si prst natrie 

farbou a odtlačí ho na určené miesto alebo si prst natrie bielou kriedou, odtlačí ho na lepiacu časť 

priesvitnej lepiacej pásky a tú nalepí na štvorček čierneho farebného papiera – štvorček nalepí do 

pracovného zošita. Následne si žiaci prečítajú, čo je úlohou detektíva a overia si svoje vedomosti 

z prírodovedy v detektívnom kvíze na strane 2 a 3. Žiaci si môžu založiť v triede kufrík detektíva, 

v ktorom budú mať potrebné pomôcky na bádanie (taký ako majú ozajstní detektívi). V kufríku 

nesmie chýbať lupa, špagát, kvapkadlo – môže to byť kvapkadlo z liekov proti nádche, pinzeta, 

baterka, žiarovka, plastový pohárik, nejaká handrička a pod. 

 

 

METODICKÉ KOMENTÁRE K PRACOVNEJ UČEBNICI 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Test môže učiteľ žiakom ohodnotiť a  následne vystaviť potvrdenie o absolvovaní 

detektívnych skúšok. 

 

      DETEKTÍVNY KVÍZ 

 

 

Cieľ: Zopakovať učivo predchádzajúcich ročníkov. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa (ďalej len IT), 

multimediálne CD, pripojenie na internet, encyklopédie   

Prierezové témy: OSR 

 

 

       

 

 

 

 

1. a) Žiaci spoločne s učiteľom pomenujú veci na obrázkoch a určia, na čo by ich detektívi 

mohli            použiť, prípadne určia tie, ktoré pri práci nepotrebujú.   

b) Žiaci samostatne zakrúžkujú červenou pastelkou predmety, ktoré sú z látok v plynnom 

skupenstve (kyslík v plynovej fľaši, slzotvorný plyn v spreji), modrou pastelkou predmety, 

ktoré sú z látok v pevnom skupenstve (lupa, putá, vysielačky, notebook, mikroskop, mobilný 

telefón), zelenou pastelkou predmety, ktoré sú z látok v kvapalnom skupenstve (kvapalina 

v skúmavkách). Nasleduje okamžitá spoločná kontrola správnosti. 

c) Žiaci si spoločne zopakujú, z akých látok môžu byť predmety vyrobené (kov, drevo, sklo, 

plast, koža, textil, guma...). Následne samostatne označia predmety, ktoré sú vyrobené z kovu, 

plastu a zo skla. Pri jednom predmete môžu použiť aj viac značiek – napr. mikroskop je 

vyrobený z kovu, skla aj plastu. 

 

PU – str. 2, 3 
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2. Žiaci si spoločne s učiteľom zopakujú, aké zmysly poznáme. Názvy zmyslov môžeme napísať 

na tabuľu.  Následne žiaci samostatne priradia názov zmyslu k obrázku (správne poradie – 

sluch, zrak, chuť, hmat, čuch) a situáciu, v ktorej sa zmysel používa, napr. sluch – pri 

vypočúvaní svedkov, odpočúvaní podozrivého..., zrak – pri skúmaní dôkazov a ich pozorovaní 

a pod. 

3. a) Žiaci si spoločne s učiteľom prečítajú vety – frazeologizmy a doplnia do nich chýbajúce 

časti ľudského tela:  

Detektív musí mať statočné srdce. Detektív musí vedieť pohnúť kostrou. Detektív nesmie mať 

srdce v nohaviciach. Detektív sa nesmie báť o svoju kožu.  

Následne diskutujú o ich významoch. 

b) Žiaci samostatne napíšu názvy ďalších častí ľudského tela, ktoré poznajú, a ústne si   

zopakujú, čo vedia o ich funkcii. 

4. Žiaci si spoločne prečítajú text na tabuli, na ktorú ukazuje detektív. Snažia sa  spoločne 

diskutovať o obsahu.  

a) Následne samostatne vyhľadajú v štvorsmerovke 10 názvov fyzikálnych veličín, javov 

a meradiel. Slová vypíšu na riadky vedľa štvorsmerovky.  

(hmotnosť, trenie, čas, hodiny, svetlo, teplota, horenie, hustota, váhy, objem) 

 
      b) Žiaci si spoločne s učiteľom zopakujú, čo vedia o vyhľadaných termínoch    

      z predchádzajúcich ročníkov. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Test môže učiteľ žiakom ohodnotiť a následne vystaviť potvrdenie o absolvovaní 

detektívnych skúšok. 

 

 

 

 

      SILA 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že sila je fyzikálna veličina, 

 pomocou vlastných skúseností objasniť pojem sila.  

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, časopisy, reklamné letáky  

Prierezové témy: OSR, MEV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že sila je fyzikálna veličina. Pomocou vlastných skúseností vie 

objasniť pojem sila. 

 

 

       

 

 

 

 

 

1. Žiaci spoločne pozorujú obrázky a spolu s učiteľom diskutujú o tom, kto alebo čo môže 

pôsobiť silou (voda, ľudia, vietor, stroje...). Vyvarujeme sa pri tom slovnému spojeniu mať 

silu – nie je správne. Silu nemôžeme mať! Silou môžeme len pôsobiť!  Je chybné tvrdenie: 

Jedz, aby si mal veľkú silu. alebo Valibuk mal veľkú silu. 

 

Zápisník detektívov:  

Táto rubrika sa bude opakovať v celej pracovnej učebnici. Má rovnakú úlohu ako palubný denník 

v pracovnej učebnici Prírodoveda 3. Prináša žiakom nové základné informácie o preberanom 

učive. Ako motiváciu môžeme žiakom povedať, že každý detektív si musí viesť  denník, do 

ktorého si zaznačuje všetko, čo ho zaujalo, čo objavil a spozoroval, a mohol by to využiť pri 

PU – str. 4, 5 

1 PÁTRAME PO TOM, ČO JE SILA 
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ďalšom vyšetrovaní. V prípade potreby si môže kedykoľvek danú informáciu pripomenúť, využiť 

ju, prípadne sa poučiť na chybách.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup práce so Zápisníkom detektívov – žiaci si samostatne tichým čítaním prečítajú celý text. 

Po prečítaní sa môžu opýtať na slová, ktorým nerozumeli. Nasleduje druhé tiché čítanie textu, pri 

ktorom žiaci ku každej prečítanej informácii zakreslia značku     – toto som vedel/-a, x – toto 

som nevedel/-a, ! – zaujímavá informácia. Hneď od začiatku vedieme žiakov k tomu, aby 

značky zakresľovali pravdivo. Učiteľ ich upozorní, že tieto značky slúžia len na spätnú väzbu 

a nebudú sa kontrolovať ani hodnotiť. V tomto prípade je každá zakreslená značka správna. 

Takýmto spôsobom vedieme žiakov k tomu, aby čítali s porozumením a rozmýšľali nad každou 

jednou informáciou osobitne. Na záver si žiaci spoločne s učiteľom prečítajú celý text, diskutujú 

o obsahu a vysvetlia náročnejšie pojmy. 

 

2. a) Žiaci opisujú celými vetami, čo robia detektívi na obrázkoch. Učiteľ sa ich snaží nabádať k 

tomu, aby sa zameriavali na to, kto pôsobí silou a na čo, na akú vec. 

 

b) Žiaci samostatne označia      obrázky, na ktorých sa detektívi snažia pohnúť nejaký 

predmet (ťahanie vozíka s balíkom, tlačenie skrine)      a obrázky, kde sa snažia zmeniť tvar 

predmetu (lámanie dreva). 

 

c) Žiaci samostatne dopíšu na riadky ďalšie situácie, kde treba predmety posúvať – 

premiestňovať a kde im treba zmeniť tvar (ohýbanie drôtu, lámanie dreva, modelovanie 

z hliny, vyrezávanie z dreva, ťahanie sánok, posúvanie stoličky, kopnutie do lopty...). 

 

3. Žiaci opíšu, čo robia detektívi na obrázkoch. Následne označia         na každom obrázku toho, 

kto podľa nich pôsobí väčšou silou. Svoje rozhodnutie sa snažia zdôvodniť. Snažíme sa 

priviesť žiakov k zisteniu, že veľkosť sily môžeme porovnávať. 

 

4. Žiaci samostatne, prípadne vo dvojiciach  navrhujú spôsoby, ktorými by porovnali, kto pôsobí 

väčšou silou (pretláčanie rukou, dvíhanie činiek, preťahovanie lanom...). 

 

5. Žiaci vyfarbia rovnakou farbou dvojice viet s podobným významom. 

Udrel ho z celej sily. – Buchol ho, ako najviac vládal.  

Usiloval sa zo všetkých síl. – Veľmi sa snažil. 

Bol pri sile.  – Bol silný. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Žiaci si z prinesených obrázkov utvoria projekt o sile. Vyhľadávajú obrázky, na ktorých sú 

ľudia, veci, živočíchy, ktoré pôsobia silou. 

  

 

 

       

 

 

 

 

Moje poznámky: 

Aj táto rubrika sa bude opakovať v celej pracovnej učebnici. Spravidla nasleduje hneď za 

zápisníkom detektívov a nahrádza písanie poznámok do klasického zošita. Najprv si žiaci 

v zápisníku detektívov podčiarknu dôležité informácie, ktoré následne spracujú do poznámok. 

Takto vedieme žiakov k tomu, aby sa znovu vrátili k základnému textu, pracovali s ním, a tak si 

lepšie a rýchlejšie zapamätali preberané pojmy. V úvodných hodinách im pomáha s písaním 

poznámok učiteľ, no postupne sa snaží, aby si ich písali žiaci samostatne. Poznámky nemusia byť 

tvorené len vetami, môžu to byť slová, slovné spojenia, podľa ktorých budú žiaci vedieť 

samostatne povedať niekoľko viet o učive, prípadne odpovedať na učiteľove otázky k danej téme.  

 

 

 

 

 

        

 

              Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Táto rubrika sa bude opakovať v celej pracovnej učebnici. Otázky a úlohy  sú určené na rozvoj 

a väčšinou je v nich spracované učivo nad rámec predpísaného obsahu učiva. Sú určené 

zvedavým, prípadne rýchlejšie pracujúcim deťom. Učiteľ ich môže využiť na samostatnú prácu, 

prácu v skupine, prípadne ako domácu úlohu. 

Riešenie:  

1. Pozbierať posledné sily. – Tento frazeologizmus sa používa vtedy, ak človek podá telesný 

alebo duševný výkon aj napriek tomu, že si všetci a dokonca aj on sám, myslia, že nevládze. 

2. Medzinárodná jednotka sily sa volá newton (čítaj ňjútn) značka N. Je pomenovaná po 

Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike. 

3. Valibuk, Lomidrevo, Shrek, Popolvár, Miesiželezo, čarodejnice, víly... 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%A1_mechanika
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Spodný okraj: 

Tak ako v Prírodovede 1, v Prírodovede 2 a Prírodovede 3, aj tu nachádzame rubriku, ktorá slúži 

na zaznamenávanie počasia, teploty a dátumu počas celého školského roku, čím vedieme žiakov 

k pravidelnému a systematickému pozorovaniu prírody. Na záver vyučovacej hodiny 

nezabúdame na spätnú väzbu ohľadne práce žiaka na hodine. Ide o tri tváričky, ktoré slúžia na 

sebahodnotenie ich práce. Tváričku, ktorá vyjadruje, ako sa žiakovi pracovalo na hodine, môže 

žiak vyfarbiť alebo zakrúžkovať. 

 

 

 

 

 

      MAGNETICKÁ SILA 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 čo je magnet a ako pôsobí na rôzne materiály, 

 že magnet má dva póly, 

 vysvetliť, ako sa dva magnety k sebe správajú v rôznych vzájomných pozíciách, 

 cieľavedome skúmať, ktoré predmety sú magnetické a ktoré nie sú magnetické, 

a zovšeobecniť záver, že všetky magnetické predmety sú kovové, ale nie všetky kovové 

predmety sú magnetické, 

 jednoznačne rozlišovať pojmy magnet a magnetický materiál, 

 že kovové predmety možno zmagnetizovať a tie sa dočasne správajú ako magnety, 

 že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole, vďaka ktorému fungujú kompasy, funkciu 

kompasu vysvetliť, zostrojiť jednoduchý kompas a skúmať na ňom pôsobenie 

magnetického poľa zeme a magnetického poľa rôznych druhov magnetov.( Text označený sivou 

farbou je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, je však nad rámec minimálneho obsahového 

a výkonového štandardu.) 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, magnet, sklenený pohár, kovová spinka, špendlík, plastová fľaša, pravítko, guma,  

minca (10 centov), nožničky, tyčový magnet, železné piliny, výkres, euroobal, lepiaca páska, 

miska s vodou, ihla, korková podložka alebo tenký pásik polystyrénu, kompas 

Prierezové témy: OSR, MEV 

PU – str. 6, 9 
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Cieľové kompetencie: Žiak vie, čo je magnet a ako pôsobí na rôzne materiály. Vie, že magnet 

má dva póly, a vie vysvetliť, ako sa dva magnety k sebe správajú v rôznych vzájomných 

pozíciách. Vie cieľavedome skúmať, ktoré predmety sú magnetické a ktoré nie sú magnetické , a 

zovšeobecňuje záver, že všetky magnetické predmety sú kovové, ale nie všetky kovové predmety 

sú magnetické. Jednoznačne rozlišuje pojmy magnet a magnetický materiál. Žiak vie, že kovové 

predmety možno zmagnetizovať a tie sa dočasne správajú ako magnety. Vie, že zemeguľa má 

svoje vlastné magnetické pole, vďaka ktorému fungujú kompasy. Funkciu kompasu vie vysvetliť. 

Vie zostrojiť jednoduchý kompas a skúmať na ňom pôsobenie magnetického poľa Zeme a 

magnetického poľa rôznych druhov magnetov. 

 

1. a) Žiaci spoločne diskutujú o obrázku. Učiteľ navádza žiakov, aby spomínali na vlastné 

podobné zážitky a ako si v danej situácii pomohli. 

b) Žiaci si spoločne vyskúšajú situáciu z obrázka v praxi. 

2. a) Žiaci spoločne s učiteľom pomenujú veci na obrázkoch a porozprávajú, ako sa na nich 

využíva magnetická sila. Následne opisujú vlastné skúsenosti s využitím magnetu. 

b) Žiaci samostatne označia hviezdičkou predmety, ktoré majú doma. 

Detektívna práca v laboratóriu 1: 

(Pod týmto názvom sú v pracovnej učebnici spracované pokusy, ktoré žiak robí v triede.) Cieľom  

je zistiť, ktoré predmety magnet priťahuje. Najprv si žiaci spoločne prečítajú a vysvetlia postup. 

Následne pokus robia samostatne, prípadne vo dvojiciach. Výsledky pokusu zapisujú do tabuľky 

podľa uvedeného vzoru. Vhodné je pred pokusom zopakovať názvy látok, z ktorých môžu byť 

predmety vyrobené. 

Vyhodnotenie: 

Magnet priťahoval tieto predmety: kovová spinka, špendlík. 

Detektívna práca v laboratóriu 2: 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom je zistiť, či každý predmet môže získať magnetické vlastnosti. Po vysvetlení postupu, 

žiaci robia pokus samostatne. Výsledky pozorovania zapíšu do pracovnej učebnice. Vo 

vyhodnotení  prečiarknu nesprávne slovo tak, aby bola veta pravdivá.  

Zelený papierik so spinkou vysvetlivka, s ktorým sa stretávame pri detektívnych prácach 

v laboratóriu. Je to rubrika, ktorá bližšie a podrobnejšie vysvetľuje, prečo sú výsledky pokusu 

práve také, ako vyšli.  

Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že každý predmet, ktorý je vyrobený zo železa, môže získať magnetické vlastnosti. 



  

 

St
ra

n
a1

8
 

St
ra

n
a1

8
 

Detektívna práca v laboratóriu 3:  

Cieľom je zistiť, či sa magnety v každej polohe navzájom priťahujú. Po vysvetlení postupu, žiaci 

robia pokus samostatne. Výsledky  a vyhodnotenie zapíšu do pozorovania v pracovnej učebnici. 

Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že magnety sa v každej polohe navzájom nepriťahujú. 

Zápisník detektívov:  

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o magnete a magnetickej sile. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

Detektívna práca v laboratóriu 4: 

Cieľom  je pozorovať pôsobenie magnetickej sily na železné piliny. Po prečítaní a vysvetlení 

postupu pracujú žiaci vo dvojiciach. Na záver zapíšu do pracovnej učebnice svoje pozorovanie 

a vyhodnotenie pokusu. Učiteľ vysvetlí žiakom, že okolo magnetu je magnetické pole – priestor, 

v ktorom pôsobí magnet na kovové predmety, ktoré obsahujú železo. Toto pole môžeme 

pozorovať vďaka železným pilinám. Na pokus je najvhodnejší veľký tyčový magnet. (Magnet 

pritiahne predmety, ktoré obsahujú železo, aj keď nie sú v jeho bezprostrednej blízkosti. Čím sú 

kovové predmety, ktoré obsahujú železo ďalej od magnetu, tým je magnetická sila menšia.) 

Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že magnetická sila pôsobila na železné piliny tak, že menili svoje miesto. 

3. Žiaci si doma alebo na výtvarnej výchove vyrobia z výkresu hracie pole – ihrisko na futbal. 

Následne si zahrajú vo dvojiciach futbal s magnetkami a spinkou. 

 

Detektívna práca v laboratóriu 5:  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom  je overiť, či sa dá vyrobiť kompas pomocou ihly. Po prečítaní a vysvetlení postupu 

pracujú žiaci samostatne alebo vo dvojiciach. Pozor! Je dôležité, ktorým smerom ihlu šúchame 

po magnete. Podľa toho bude ukazovať na sever buď hrot ihly, alebo uško. Ak nemáme 

polystyrén ani korok, môžeme použiť obyčajný rovný list zo stromu alebo inej rastliny. Po 

zrealizovaní pokusu, zapíšu žiaci do pracovnej učebnice svoje pozorovanie a vyhodnotenie 

pokusu. 

Vyhodnotenie:  

Zistil/-a som, že pomocou ihly sa dá vyrobiť kompas. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Farebnými lepkami označíme v triede predmety, ktoré magnet pritiahne. Porovnáme ich 

počet s predmetmi, ktoré magnet nepritiahne.  

 Na výtvarnej výchove si môžeme vyrobiť jednoduchý magnetický darček – (magnetku na 

chladničku vyrobenú zo sadry, štipca na bielizeň, mušle, kamienka...) 

 Zahráme sa s deťmi hru na princípe Letí, letí. Deti dvihnú ruky len vtedy, ak povieme 

predmet, ktorý magnet pritiahne. Učiteľ deti mýli. Kto sa pomýli dá zálohu. 

 

Detektívna práca v teréne 1: 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Na rozdiel od detektívnej práce v laboratóriu sú takto označené pokusy určené na pozorovanie 

mimo triedy, alebo školy. Cieľom tohto pokusu je zistiť, čo sa deje so strelkou kompasu pri 

predmetoch z rôznych materiálov. Výsledky pozorovania a vyhodnotenie zapisujú žiaci do 

tabuľky v pracovnej učebnici. 

 

        

 

            Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie:  

1. Žiak zavesí na niť dlhú približne 20 cm kancelársku spinku. Magnet položí na lavicu a pomaly 

s ním pohybuje pod spinkou zavesenou na nitke. Pozoruje, ako sa spinka pohybuje za 

magnetom. 

2. Žiak položí medzi magnet a železný predmet (spinku) prekážku z plastu (pravítko), papiera 

(zošit), skla (sklenený pohár alebo tanier) a kúsok alobalu. Postupne pohybuje magnetom 

a pozoruje, či sa spolu s magnetom pohybuje aj železný predmet. Zisťuje, že magnetická sila 

pôsobí aj cez rôzne materiály. 

3. Žiakov motivujeme tým, že ich naučíme kúzlo, prípadne chyták. Spinka sa dá vytiahnuť 

z pohára pomocou magnetu. 
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      GRAVITAČNÁ SILA 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, že príčinou pádu telies na zem je pôsobenie sily, ktorú voláme gravitačná sila, 

 že ak pôsobíme na padajúci predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia gravitačnej sily, 

možno pád predmetov spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť opačný smer pohybu, 

 implicitne chápať, že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, aj keď tento poznatok 

nevyjadruje, 

 skúmať súvislosť medzi hmotnosťou predmetu a rýchlosťou jeho pádu, dávať tento jav do 

súvislosti s pôsobením gravitačnej sily, 

 vytvárať predpoklady o rýchlosti pádu predmetov, konštruovať postup, ktorým si svoje 

predpoklady overuje, vytvárať záver a diskutovať o ňom so spolužiakmi,   

 pri argumentácii využívať vlastnú skúsenosť.  

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, rôzne druhy loptičiek, krieda 

Prierezové témy: OSR, PPZ  

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies na zem je pôsobenie sily, ktorú 

nazývame gravitačná. Vie, že ak pôsobíme na padajúci predmet nejakou silou proti smeru 

pôsobenia gravitačnej sily, možno pád predmetov spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť opačný smer 

pohybu. To znamená, že žiak implicitne chápe, že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, aj 

keď tento poznatok nevyjadruje. Skúma súvislosť medzi hmotnosťou predmetu a rýchlosťou jeho 

pádu. Dáva jav do súvislosti s pôsobením gravitačnej sily. Vytvára predpoklady o rýchlosti pádu 

predmetov, konštruuje postup, ktorým si svoje predpoklady overuje, vytvára záver a diskutuje o 

ňom so spolužiakmi. Pri argumentácii spontánne využíva vlastnú skúsenosť. 

 

1. Žiaci spoločne s učiteľom pozorujú obrázok. Pokúsia sa vysvetliť, prečo detektívi padajú 

smerom na zem. Ešte nepoužívame pojem gravitačná sila, zisťujeme len predstavy detí 

o danom učive. 

2. a) Žiaci opisujú, čo vidia na obrázkoch (jablko padajúce k zemi, hračka padajúca z okna dole, 

chlieb padajúci na zem). 

b) Žiaci spoločne diskutujú o tom, prečo predmety padajú na zem. 

c) Žiaci uvádzajú podobné príklady zo svojho života – príjemné i nepríjemné. 

PU – str. 10, 11 
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Zápisník detektívov:  

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o gravitačnej sile a gravitačnom poli. Pomáhajú si zápisníkom 

detektívov. 

3. Žiaci opíšu fotografie v pracovnej učebnici. Spoločne sa snažia vysvetliť, ako pôsobí 

gravitačná sila na človeka. 

4. Žiaci v skupinách napíšu čo najviac možností, ako môžeme spomaliť pád, zastaviť pád 

a spôsobiť opačný smer pohybu. 

Detektívna práca v teréne 2:  

Cieľom je zistiť, čo ovplyvňuje smer pohybu (dráhu) papierovej loptičky. Žiaci po vysvetlení 

zadania učiteľom pracujú samostatne. Pokus robia na školskom dvore, alebo v telocvični. 

Následne zapíšu pozorovanie a výsledok pokusu do pracovnej učebnice.  

Vyhodnotenie:  

Smer pohybu (dráhu) loptičky ovplyvňuje sila akou ju hodíme. 

Detektívna práca v teréne 3:  

Cieľom je zistiť, či sa loptičky z rôznych materiálov pohybujú rovnako. Po prečítaní a vysvetlení 

postupu pracujú žiaci v skupinách najlepšie v telocvični. Výsledky zapisujú do pracovnej 

učebnice. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy:  

Riešenie: 

1. Kvapky vody v oblakoch vplyvom gravitačnej sily zeme neustále padajú nadol, pričom 

rýchlosť ich pádu závisí od ich veľkosti. Čím sú menšie, tým menšiu majú rýchlosť pádu.  
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      GRAVITAČNÁ SILA A HMOTNOSŤ PREDMETOV 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

Žiak sa má naučiť: 

 vlastnou výskumnou činnosťou zistiť, ktoré predmety padajú rýchlejšie a ktoré pomalšie, 

pričom si sám navrhuje objektívny spôsob merania rýchlosti padania predmetov,  

 následne vysvetliť (zovšeobecnením výsledkov merania), ktoré predmety padajú rýchlejšie 

a prečo, 

 overiť si výsledky svojho skúmania hľadaním informácií v rôznych sekundárnych 

informačných zdrojoch. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, silomer, rôzne predmety s rôznou hmotnosťou, starý telefónny zoznam, ceruzka, list 

papiera, minca 

Prierezové témy: OSR, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, ktoré predmety padajú 

rýchlejšie a ktoré pomalšie, pričom si sám navrhuje objektívny spôsob merania rýchlosti padania 

predmetov. Žiak sa následne snaží vysvetliť (zovšeobecnením výsledkov merania), ktoré predmety 

padajú rýchlejšie a prečo. Žiak si vie overiť výsledky svojho skúmania hľadaním informácií v 

rôznych sekundárnych informačných zdrojoch. 

 

Zápisník detektívov:  

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Detektívna práca v laboratóriu 6:  

Cieľom je pomocou silomeru zistiť, či zem priťahuje všetky predmety rovnako. Po prečítaní 

a vysvetlení zadania pracujú žiaci v skupinách. Výsledky pozorovania a vyhodnotenie zapíšu do 

pracovnej učebnice. Ak v škole nemáme silomery, postačí silnejšia pružina alebo pevná guma 

(potom meriame dĺžku natiahnutia pomocou pravítka). 

Vyhodnotenie:  

Čím je predmet ťažší, tým viac natiahne pružinu silomeru. 

 

PU – str. 12, 13 
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1. Iný spôsob môže byť dĺžka natiahnutia pružiny, pevnej gumy... 

2. Žiaci spoločne pomenujú predmety na obrázkoch. Následne samostatne zakrúžkujú ten/to 

predmet/zviera, na ktoré pôsobí väčšia gravitačná sila (auto, slon, motorový čln, futbalová 

lopta). 

Detektívna práca v laboratóriu 7:  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom je zistiť, ktorý predmet dopadne na zem rýchlejšie. Na začiatku vedie učiteľ so žiakmi 

diskusiu o tom, akým spôsobom by sme mohli porovnať čas trvania dopadu predmetov na 

podlahu. Žiaci musia prísť na to, že je dôležité, aby predmety padali z rovnakej výšky a  aby sme 

ich pustili voľným pádom – nie hodili. Odporúčame púšťať predmety z čo najvyššej výšky, aby 

bol výsledok pokusu merateľný a porovnateľný. Najprv žiaci odhadnú výsledok pokusu, následne 

si overia svoj odhad pokusom. Svoje pozorovanie a vyhodnotenie pokusu zaznačia do pracovnej 

učebnice podľa zadania. 

Vyhodnotenie: 

Najrýchlejšie dopadol/-la na zem starý telefónny zoznam. 

Detektívna práca v laboratóriu 8:  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom je zistiť, či tvar predmetov ovplyvňuje rýchlosť dopadu na zem. Pokus robia žiaci 

samostatne podľa postupu v pracovnej učebnici. Žiakom nie je potrebné spomínať termín odpor 

vzduchu, v tomto veku je pre deti príliš náročný. Pokiaľ by predmety padali vo vzduchoprázdne, 

nepôsobil by na ne odpor vzduchu, a tak by padali rovnakou rýchlosťou. Podobný príklad je 

parašutista, ktorému sa neotvoril padák, kus oblečenia, zbaleného do klbka, vyhodený z okna 

a pod. 

Vyhodnotenie: 

Rýchlosť padania predmetov na zem ovplyvňuje ich tvar. 
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      DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

 

 

S touto rubrikou sa stretávame po prvýkrát v pracovnej učebnici. Nachádza sa na konci každej 

kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej 

rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 

 

 

      SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

 

 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto  správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

 

PU – str. 14 

PU – str. 15 
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      VESMÍR 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, čo je vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a vzájomného usporiadania 

týchto súčastí, 

 základnú informáciu o čiernych dierach a ich vplyve na hmotu, 

 vysvetliť rozdiel medzi slnečnou sústavou, galaxiou (Mliečnou dráhou) a súhvezdím. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, MEV, PPZ, MUV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, čo je vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a 

vzájomného usporiadania týchto súčastí. Má základnú informáciu o čiernych dierach a ich vplyve 

na hmotu. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi slnečnou sústavou, galaxiou (Mliečnou dráhou) a 

súhvezdím. 

 

1. a) Žiaci si spoločne s učiteľom prečítajú, čo hovorí detektív. 

b) Dopíšu do hviezd, čo im napadne, keď počujú slovo vesmír (hviezda, slnko, planéta, 

kométa, ďalekohľad, raketa, kozmonaut, tma...). 

c) Žiaci si spoločne slová prečítajú, porovnajú a vysvetlia, prečo si vybrali práve tie. 

 

Zápisník detektívov:  

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o vesmíre, o vesmírnych telesách a o galaxii. Pomáhajú si 

zápisníkom detektívov. 

 

 

PU – str. 16 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Na začiatku bol vesmír tvorený len energiou. Táto energia sa postupne „zhmotnila“ do 

prvých častíc, ktoré pomohli vzniku prvých ľahkých atómov, ako boli vodík a hélium. Tieto 

atómy sa zlúčili najprv do prvotných galaxií, potom hviezd, vnútri ktorých začali prebiehať 

prvotné procesy. Takáto teória pôvodu vesmíru je všeobecne akceptovaná. Vysvetľuje mnohé 

detaily, s ktorými sa stretávajú vedci pri výskume, napríklad pri pozorovaní oblohy a hviezd – 

rozpínanie vesmíru, rôzne rozmiestnenie galaxií a podobne. Teória veľkého tresku (big bang) 

je najuznávanejšou teóriou vzniku vesmíru a hovorí, že vesmír vznikol obrovskou explóziou – 

veľkým treskom – pred 10 až 20 miliardami rokov. Na samom začiatku vesmír pozostával z 

veľmi horúcej hustej žeravej gule rozpínajúceho sa, postupne chladnúceho plynu. O milión 

rokov sa plyn pravdepodobne začal zhusťovať do izolovaných zhlukov, nazývaných 

protogalaxie. Počas ďalších piatich miliárd rokov zhusťovanie protogalaxií pokračovalo, až 

sa vytvorili galaxie, v ktorých sa rodili hviezdy. Dnes, po miliardách rokov, sa vesmír ako 

celok ešte stále rozpína, aj keď sú v ňom lokalizované oblasti, v ktorých sa objekty udržujú 

navzájom gravitáciou; galaxie napríklad vytvárajú kopy. Teória veľkého tresku je podporená 

objavom jemného chladného žiarenia pozadia, ktoré je rozptýlené rovnomerne na všetky 

smery. Predpokladá sa, že toto žiarenie je pozostatkom (reliktom) žiarenia, ktoré vzniklo pri 

veľkom tresku. Maličké rozdiely v teplote reliktového žiarenia sa považujú za dôkaz slabých 

fluktuácií v hustote látky raného vesmíru, čo viedlo k tvorbe galaxií. Astronómovia ešte stále 

nevedia, či je vesmír „uzavretý“, či sa rozpínanie nezastaví a vesmír sa nezačne zmršťovať, 

alebo či je „otvorený“ a bude sa navždy rozpínať. 

2.  Galaxia je rotujúca hviezdna sústava zložená z hviezd, hmlovín, hviezdokôp, medzihviezdnej 

hmoty a tmavej hmoty. Hviezdokopy sú skupiny hviezd, ktoré drží gravitačná sila pokope. 

Rozlišujeme dva odlišné typy hviezdokôp: guľové hviezdokopy sú tesné skupiny stoviek tisícov 

veľmi starých hviezd, zatiaľ čo otvorené hviezdokopy obsahujú menej ako niekoľko stoviek 

hviezd a sú často veľmi mladé. Hviezdokopy nerotujú – neotáčajú sa okolo svojej osi. 

3. Kozmos alebo vesmír je svet neobmedzený v čase a priestore ako predmet skúmania v 

prírodných vedách, najmä v astronómii. Výrazom kozmos vyjadrujeme usporiadanosť, 

štruktúru sveta. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdna_s%C3%BAstava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hmlovina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdokopa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzihviezdna_hmota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzihviezdna_hmota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tmav%C3%A1_hmota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gu%C4%BEov%C3%A1_hviezdokopa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A1_hviezdokopa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svet
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priestor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADrodn%C3%A1_veda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3mia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Usporiadanos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trukt%C3%BAra
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      MÔŽE ČLOVEK PREŽIŤ VO VESMÍRE? 

 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že vo vesmíre nie je vzduch, ten je sústredený v podobe atmosféry okolo planét, 

 vo voľnom vesmíre nepôsobí gravitačná sila, 

 vysvetliť, že gravitačná sila pôsobí len do určitej vzdialenosti od vesmírnych telies, 

 že živé organizmy potrebujú pre svoj život kyslík, a preto vzhľadom na absenciu atmosféry 

vo voľnom vesmíre neprežijú, 

 že ak chce človek vystúpiť do vesmíru, musí mať zabezpečené dýchanie prostredníctvom 

skafandra, že okrem kyslíka skafander poskytuje človeku ochranu pred chladom. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD 

Prierezové témy: OSR, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že vo vesmíre nie je vzduch, ten je sústredený v podobe 

atmosféry okolo planét. Žiak taktiež vie, že vo voľnom vesmíre nepôsobí gravitačná sila. Vie 

vysvetliť, že gravitačná sila pôsobí len do určitej vzdialenosti od vesmírnych telies. Žiak vie, že 

živé organizmy potrebujú pre svoj život kyslík, a preto vzhľadom na absenciu atmosféry vo 

voľnom vesmíre neprežijú. Žiak vie, že ak chce človek vystúpiť do vesmíru, musí mať zabezpečené 

dýchanie prostredníctvom skafandra. Okrem kyslíka skafander poskytuje človeku ochranu pred 

chladom (žiak vie, že vo vesmíre je veľmi chladno). 

 

 

1. a) Žiaci sa pokúsia samostatne doplniť do slov chýbajúce písmená. 

Človek, živočíchy i rastliny na svoj život potrebujú: pôdu, svetlo, teplo, vzduch, vodu. 

b) Žiaci spoločne diskutujú o tom, či sú vo vesmíre vhodné podmienky na život. Či sa tam 

nachádza pôda, svetlo, teplo, vzduch a voda. 

Zápisník detektívov:  

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

PU – str. 17 
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2. Žiaci samostatne vylúštia krížovku. Pomáhajú si informáciami v zápisníku detektívov.  

 

 
 

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o prežití vo vesmíre. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

      SKÚMANIE VESMÍRU 

 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo Zeme (ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá) 

a ako ho skúma z vesmíru, 

 vysvetliť, čo je umelá družica, čo je vesmírna stanica a kde sa nachádza a aké majú dané 

zariadenia funkcie. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, DOV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo Zeme 

(ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá) a ako ho skúma z vesmíru. Vie vysvetliť, čo je umelá 

družica, čo je vesmírna stanica a kde sa nachádza a aké majú dané zariadenia funkcie. 

 

PU – str. 18 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na hodine výtvarnej výchovy zostrojíme z prázdnych škatuliek raketu. 

 V triede si urobíme výstavku ďalekohľadov, ktoré majú žiaci doma. 

 Hráme sa hru: Do vesmíru sa dostanem na (bicykli, rakete, autobuse, kočíku, raketopláne...) 

Žiaci podľa toho, či to je, alebo nie je pravda, ukazujú dohodnutý signál. 

1. Žiaci porozprávajú podľa obrázkov, pomocou čoho môžeme skúmať vesmír. Pomenujú 

obrázky, pomáhajú si textami pod obrázkami. 

2. Žiaci samostatne doplnia názvy dopravných prostriedkov, ktoré môžu ľudia využiť pri 

skúmaní vesmíru (raketa, raketoplán, kozmická loď). Následne diskutujú o tom, aký je medzi 

týmito dopravnými prostriedkami rozdiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Vo voľnom priestore vesmíru pôsobí veľmi slabá gravitačná sila  a len do určitej vzdialenosti 

od vesmírnych telies. Stačí, aby kozmonaut urobil nepatrný pohyb a uvedie celé svoje telo do 

pohybu (vo vesmíre je vzduchoprázdno) a odletí tak do voľného priestoru. Z tohto dôvodu 

musí byť kozmonaut pripútaný. 

2. Prvý človek vo vesmíre: 12. apríla 1961 nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin bol vybraný k 

letu do vesmíru generálom N. P. Kamaninom. Ako prvý človek na svete uskutočnil na palube 

lode Vostok 1 kozmický let. 

Prvý slovenský kozmonaut:  plukovník armády SR Ing. Ivan Bella sa narodil 21. mája 1964 

v Brezne. V auguste 1998 vybrali Ivana Bellu za člena hlavnej rusko-francúzsko-slovenskej 

posádky 27. expedície na Mir, ktorá odštartovala 20. februára 1999. V nej pôsobil ako 

kozmonaut-výskumník v rámci slovenskej misie (experimenty) Štefánik. 

Prvý človek na Mesiaci: Neil Alden Armstrong  bol americký astronaut, veliteľ posádky 

kozmickej lode Apollo 11. On a Buzz Aldrin ako prví ľudia 20. júla 1969 pristáli na Mesiaci. 

Prvé zviera vo vesmíre: pes Lajka sa v kozmickej lodi Sputnik 2 stal v roku 1957 prvým 

živočíchom na obežnej dráhe, kde však zároveň aj pre nemožnosť návratu na Zem. Za vôbec 

prvé zvieratá, ktoré sa dostali do vesmíru, možno považovať ovocné mušky, ktoré v roku 1942 

vypustili nemeckí odborníci do vesmíru v rakete typu V2. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vostok_1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astronaut
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://sk.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._j%C3%BAl
http://sk.wikipedia.org/wiki/1969
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_(Zeme)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lajka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
http://sk.wikipedia.org/wiki/1957


  

 

St
ra

n
a3

1
 

St
ra

n
a3

1
 

 

      HVIEZDY A PLANÉTY 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že Zem je planéta a Slnko je hviezda, a vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi planétou 

a hviezdou,  

 rozpoznávať základné súhvezdia zimnej a letnej oblohy (súhvezdie Orion, súhvezdie Veľký 

voz) a vie pozorovať pohyb súhvezdí po oblohe počas roka,  

 že slnečná sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej vzdialenosti,  

 vymenovať planéty slnečnej sústavy, 

 vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme, a vie, že aj ostatné planéty slnečnej 

sústavy majú prirodzené družice, niektoré ich majú dokonca niekoľko,  

 vysvetliť, ako sa planéty slnečnej sústavy pohybujú okolo Slnka a ako samy rotujú okolo 

vlastnej osi. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a vie vysvetliť, aký je 

rozdiel medzi planétou a hviezdou. Žiak rozpoznáva základné súhvezdia zimnej a letnej oblohy 

(súhvezdie Orion, súhvezdie Veľký voz) a vie pozorovať pohyb súhvezdí po oblohe počas roka. 

Žiak vie, že slnečná sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej vzdialenosti. 

Vie planéty vymenovať. Žiak vie vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme, a vie, že aj 

ostatné planéty slnečnej sústavy majú prirodzené družice, niektoré ich majú dokonca niekoľko. 

Žiak vie vysvetliť, ako sa planéty slnečnej sústavy pohybujú okolo Slnka a ako samy rotujú okolo 

vlastnej osi. 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Spoločne uvažujú, prečo cez deň nevidíme na oblohe 

hviezdy. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o hviezdach. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

 

PU – str. 19, 20, 21 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na hodinách pracovného vyučovania alebo výtvarnej výchovy si môžu žiaci vyrobiť 

hviezdny ďalekohľad. Na jeden koniec prázdnej rúrky z toaletného papiera nalepia krúžok 

čierneho papiera (krúžok vznikne tak, že obkreslia jeden koniec rúrky a po obvode pridajú 

asi 1 cm, pridaný centimeter postupne nastrihajú a zahnú jedným smerom tak, aby sa 

zahnutá pridaná časť dala prilepiť na rúrku. Do krúžku žiaci pomocou špendlíka vydierkujú 

dopredu vybraté súhvezdie (napr. Malý voz). Vzniknutý ďalekohľad po obvode ozdobia 

farebným papierom podľa fantázie. 

 Žiaci si vystrihnú malé žlté krúžky a potom sa podľa predlohy pokúsia poukladať krúžky 

do rôznych súhvezdí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) Žiaci samostatne pospájajú hviezdy od najmenšieho čísla po najväčšie. 

b) Vo vzniknutom súhvezdí vyfarbia žltou pastelkou hviezdu Severku (Polárku). Spoločne sa 

snažia vysvetliť, prečo je pre našu orientáciu na nočnej oblohe najdôležitejšia.  

c) Žiaci dopíšu na čiaru názov súhvezdia, znázorneného na obrázku. Môžu si pomôcť 

zápisníkom detektívov.  

3.   Žiaci pozorujú obrázky a spoločne opisujú, ako sa súhvezdia počas roka pohybujú po oblohe.       

      

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o planétach. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

4.    Žiaci doplnia názvy planét slnečnej sústavy. Pomáhajú si zápisníkom detektívov (Merkúr,   

      Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún). 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na hodine pracovného vyučovania alebo doma si žiaci vyrobia priestorový model slnečnej 

sústavy. Vyhýbame sa prirovnaniam veľkosti planét k reálnym predmetom (napr., že naša 

Zem je veľká ako čerešnička), aby žiaci nenadobudli nesprávnu predstavu o ich veľkosti (v 

porovnaní so Zemou by sa totiž Saturn nevmestil do triedy).  

 Žiaci vypracujú projekty o jednotlivých planétach, ktoré následne prezentujú na vedeckej 

konferencii, ktorú zorganizujú pre spolužiakov z iných tried. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektívna práca v teréne 4: 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom je zistiť, v ktorej fáze na nachádza Mesiac na večernej oblohe. Samotnej úlohe 

predchádza rozhovor so žiakmi o tom, ako sa Mesiac posúva po nočnej oblohe a ako ho môžeme 

vidieť voľným okom v noci na oblohe. Môžeme pritom znázorniť podobnú situáciu pomocou 

glóbusu a zdroja svetla – Slnka a malej guľôčky, ktorá bude predstavovať Mesiac. Môžeme nájsť 

o tom prezentáciu na internete. Následne budú žiaci za domácu úlohu pozorovať večer Mesiac 

a zakreslia do tabuľky jeho aktuálnu fázu.  Učiteľ nesmie zabudnúť na ďalšej hodine prírodovedy 

úlohu skontrolovať a vyhodnotiť. 
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      POHYBY ZEME 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že Zem rotuje okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa a noci,  

 že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín, 

 vysvetliť, prečo je cez deň svetlo a v noci tma a ako tento jav súvisí s tým, že cez deň 

nevidno na oblohe hviezdy, spontánne vytvárať predpoklady a pri diskusii argumentovať 

vlastnou skúsenosťou, 

 vedieť striedanie dňa a noci demonštrovať na modeli slnečnej sústavy, 

 že zemská os je naklonená a zároveň vie, že Zem rotuje okolo Slnka (vie, že Zem obletí 

okolo Slnka za jeden rok),  

 vysvetliť a názorne na modeli ukázať, čo spôsobuje znižovanie a zvyšovanie teploty pri 

zmene ročných období na Zemi. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, glóbus, baterka, lepenková rúrka 

Prierezové témy: OSR, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že Zem rotuje okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa a 

noci. Vie, že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín. Žiak vie vysvetliť, prečo je cez deň 

svetlo a v noci tma a ako tento jav súvisí s tým, že cez deň nevidno na oblohe hviezdy. Spontánne 

vytvára predpoklady a pri diskusii argumentuje vlastnou skúsenosťou. Žiak vie striedanie dňa a 

noci demonštrovať na modeli slnečnej sústavy. Žiak vie, že zemská os je naklonená a zároveň 

vie, že Zem rotuje okolo Slnka (vie, že Zem obletí okolo Slnka za jeden rok). Žiak vie vysvetliť a 

názorne na modeli ukázať, čo spôsobuje znižovanie a zvyšovanie teploty pri zmene ročných 

období na Zemi. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. a) Žiaci samostatne vylúštia krížovky. 

b) Tajničky doplnia do viet a následne prezentujú, ktoré dva pohyby vykonáva naša planéta. 

PU – str. 22, 23 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na internete si žiaci vyhľadajú obrázky striedania dňa a noci. 

 

 

Riešenie: 

Zem sa otáča okolo svojej osi. 

Zem obieha okolo Slnka. 

Detektívna práca v laboratóriu 9:  

Cieľom je vytvoriť situáciu, ktorá bude znázorňovať striedanie dňa a noci na Zemi. Po prečítaní 

a vysvetlení zadania pracujú žiaci v skupinách v závislosti od materiálneho vybavenia školy 

(glóbusy majú často doma, môžu si priniesť vlastné, len ich na to treba dopredu upozorniť). 

Výsledky pozorovania a vyhodnotenie zapíšu do pracovnej učebnice. 

Vyhodnotenie: 

Na osvetlenej časti Zeme je deň, na neosvetlenej časti Zeme je noc. 

 

 

 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Detektívna práca v laboratóriu 10: 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Cieľom je pozorovať situáciu, ako ovplyvní naklonenie Zeme k Slnku dĺžku jeho lúčov. Pozor, 

platí, čím sú lúče šikmejšie, tým sú dlhšie a tým menej tepla vysielajú na našu Zem a, naopak, 

čím svietia na Zem kolmejšie, tým sú kratšie a na Zemi je teplejšie. Pokus robia žiaci po 

vysvetlení postupu samostatne. Vhodné je menšie zatienenie miestnosti, aby bol výsledok pokusu 

lepšie viditeľný. 
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Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že to, ako je Zem k Slnku naklonená, ovplyvňuje dĺžku jeho lúčov, ktoré 

dopadajú na jej povrch. 

2. Odporúčame navštíviť hvezdáreň alebo pozorovateľňu, kde si žiaci v praxi overia 

nadobudnuté vedomosti o vesmíre, ktoré môžu následne spracovať do projektov. 

 

      DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

 

 

Táto rubrika sa nachádza na konci každej kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie 

k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál 

pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 

 

      SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

 

 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

 

 

PU – str. 24 

PU – str. 25 
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      JEDNODUCHÉ STROJE 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že jednoduché stroje sú zariadenia, ktorými si ľudia uľahčovali a uľahčujú namáhavú 

prácu, 

 že pomocou jednoduchých strojov môžeme meniť aj veľkosť sily, 

 učí sa rozoznávať páku, naklonenú rovinu, kladku a ozubené koleso. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, časopisy, reklamné letáky 

Prierezové témy: OSR, MUV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia, ktorými si ľudia uľahčovali a 

uľahčujú namáhavú prácu. Vie, že pomocou jednoduchých strojov môžeme meniť aj veľkosť 

sily. Učí sa rozoznávať páku, naklonenú rovinu, kladku a ozubené koleso. 

 

1. a) Žiaci si spoločne prečítajú texty a diskutujú o nich. 

b) Samostatne sa pokúsia určiť, na ktorom obrázku v úlohe a) ľudia použili pri práci páku 

(lovec mamutov) a naklonenú rovinu (Egypťan posúva kváder). 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

2. Žiaci samostatne priradia názov jednoduchého stroja k obrázku zariadenia alebo stroja, 

ktorého je podľa neho súčasťou (výťah – kladka, chodiace schody – naklonená rovina, 

hodinky – ozubené koleso, páková batéria – páka). Svoj výber zdôvodnia. 

 

3. Žiaci samostatne napíšu, ktoré stroje a zariadenia ľuďom v súčasnosti uľahčujú prácu 

(otvárač na konzervy, mixér, práčka, otvárač na fľaše...). 

 

 

PU – str. 26, 27 

3 JEDNODUCHÉ STROJE 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na domácu úlohu môžu žiaci do zošita z prírodovedy alebo na papier nalepiť obrázky 

z časopisov a reklamných letákov, rôznych prístrojov a zariadení, ktoré nám uľahčujú 

prácu. 

 Na hodine slovenského jazyka môžeme napísať jednoduchý opis vymysleného prístroja, 

ktorý by nám nejako uľahčoval prácu, prípadne taký prístroj nakresliť alebo zostrojiť 

z voľne prístupných materiálov, prípadne lega (napr.: automatický strihač nechtov, 

umývač vlasov, automatická škrabka na zemiaky...). 

 Hra: Hádaj, na čo myslím – jeden žiak opíše nejaký prístroj aspoň tromi opisnými znakmi 

a ostatní spolužiaci hádajú. Kto uhádne, vymýšľa novú hádanku. 

 Hra: Hádaj, čo ukazujem – jeden žiak napodobní bez slov ostatným spolužiakom nejaký 

prístroj alebo zariadenie. Ostatní spolužiaci hádajú. Kto uhádne, vymieňa toho, kto 

dramatizoval. 

 

 

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa naučili o jednoduchých strojoch a ktoré jednoduché stroje poznajú. Pomáhajú 

si  zápisníkom detektívov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PÁKA 

 

Strana 28 – 29 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to použiť brvno a menšiu podperu (pevný 

bod) – toto zariadenie nazýva pákou,  

 cieľavedome skúmať fungovanie páky, vlastnou výskumnou činnosťou zisťovať, že čím 

ďalej od pevného bodu páky pôsobíme silou, tým ťažší predmet vieme zdvihnúť, 

 skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu páku, o skúmaní vie diskutovať, 

 vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú princíp páky (rovnoramenná 

hojdačka, rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo, kľučka), vysvetliť, ako sa ten 

princíp využíva, 

 samostatne vyhľadávať informácie o využití páky. 

 

PU – str. 28, 29 
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Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, drevená doska dlhá 50 cm, 10 pasteliek, lepiaca páska, 2 rovnaké plastové poháre, 

voda, otvárač na fľaše, luskáčik na orechy, kliešte, lis na cesnak, nožničky 

Prierezové témy: OSR, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to použiť brvno a 

menšiu podperu (pevný bod). Toto zariadenie nazýva pákou. Žiak vie cieľavedome skúmať 

fungovanie páky, vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, že čím ďalej od pevného bodu páky 

pôsobíme silou, tým ťažší predmet vieme zdvihnúť. Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či 

využívajú na svoju funkciu páku. O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, ktoré na 

svoju funkciu využívajú princíp páky (rovnoramenná hojdačka, rovnoramenné váhy, nožnice, 

kliešte, veslo, kľučka), a vie vysvetliť, ako sa ten princíp využíva. Samostatne vyhľadáva 

informácie o využití páky. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Detektívna práca v laboratóriu 11:  

Cieľom je dokázať, že pohár s menšou hmotnosťou môže za istých okolností prevážiť pohár 

s väčšou hmotnosťou. Po prečítaní a vysvetlení zadania necháme žiakom čas rozmyslieť si možné 

riešenia pokusu. Vypočujeme si všetky návrhy. Neposudzujeme ich, pochválime každý 

zaujímavý návrh. Existujú dve riešenia: 1. Pohár  plný vody  posunieme na páke smerom k 

pevnému bodu páky. 2. Pevný bod páky posunieme smerom k plnému poháru. Zadanie sa dá 

zmeniť tak, aby žiaci dosiahli rovnováhu – toto je však veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

Vyhodnotenie: 

Pokusom som zistil/-a, že predmet s menšou hmotnosťou môže prevážiť predmet s väčšou 

hmotnosťou. Platí tvrdenie, že sila, ktorou zdvíhame predmet, závisí od toho, kde je páka 

podopretá – kde má pevný bod.  

 

1. a) Žiaci pozorujú obrázky a pomenujú predmety a zariadenia, ktoré sú na nich zobrazené 

(hojdačky, otvárač, nožnice, kombinačky, luskáčik, lis na cesnak, rezačka, fúrik, rýľ, kľučka, 

vodovodná páka, rovnoramenné váhy, veslá). 

b) K predmetom, ktoré majú doma, nakreslia hviezdičku. 

c) K predmetom, s ktorými sa už niekedy stretli nakreslia, trojuholník. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

 

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o páke. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Hádaj, čo mám v košíku! – učiteľ ukryje v košíku pod šatkou rôzne predmety, ktoré pracujú 

na princípe páky. Vyvolaný žiak len hmatom háda, aký je to predmet (otvárač na fľaše, 

luskáčik na orechy, kliešte, lis na cesnak, nožničky...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Archimedes – grécky učenec – Aj keď páka, kladka, naklonená rovina a klin sa využívali už 

predtým, Archimedes matematicky vypočítal ich pôsobenie. Uvedomil si, že dostatočne dlhá 

páka umožňuje pohnúť akýmkoľvek bremenom a znásobiť tak moc človeka nad prírodou 

(„Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou.“) 

 

 

      NAKLONENÁ ROVINA 

 

Strana 28 – 29 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje to na príklade 

s vytiahnutím nákladu, 

 že pri skúmaní sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní predmetu po naklonenej rovine, 

používa silomer, uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu, akou naň pôsobí predmet, 

 cieľavedome skúmať naklonenú rovinu a jej fungovanie pri zmene uhla, pri znížení trenia 

povrchu naklonenej roviny, zo skúmania vie vytvoriť primeraný záver,  

 skúmať predmety a zisťovať, či na svoju funkciu využívajú naklonenú rovinu, o skúmaní 

vie diskutovať,  

 vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú princíp naklonenej roviny (skrutka, 

sekera, pluh, klin, ale aj svahové cesty – serpentíny), a vie vysvetliť, ako sa ten princíp 

využíva,  

 samostatne vyhľadávať informácie o využití naklonenej roviny v praxi. 

PU – str. 30, 31 
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Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, 5 rovnakých kníh, silomer, peračník, tričko, potravinová fólia alebo euroobal 

Prierezové témy: OSR, DOV, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si vieme uľahčiť prácu, 

vysvetľuje to na príklade s vytiahnutím nákladu. Pri skúmaní sily, ktorú musí vynaložiť pri 

ťahaní predmetu po naklonenej rovine, používa silomer. Uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu, 

akou naň pôsobí predmet. Vie cieľavedome skúmať naklonenú rovinu a jej fungovanie pri zmene 

uhla, pri znížení trenia povrchu naklonenej roviny. Zo skúmania vie vytvoriť primeraný záver. 

Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či na svoju funkciu využívajú naklonenú rovinu. O skúmaní 

vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú princíp naklonenej 

roviny (skrutka, sekera, pluh, klin, ale aj svahové cesty – serpentíny), a vie vysvetliť, ako sa ten 

princíp využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití naklonenej roviny v praxi. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. a) Žiaci pozorujú obrázky a pomenujú predmety a zariadenia, ktoré sú na nich zobrazené 

(naklonená plošina pre zvieratá, schody, serpentíny, sekera, šmykľavka, pluh, skrutka, 

vývrtka, rebrík, naklonená plošina pre vozíčkarov). 

b) K predmetom, ktoré majú doma, nakreslia krúžok. 

c) K predmetom, s ktorými sa už niekedy stretli, nakreslia štvorček. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Detektívna práca v laboratóriu 12:  

Cieľom je zistiť, či povrch a sklon naklonenej roviny ovplyvňujú silu, ktorú musíme vynaložiť na 

vytiahnutie predmetov. Po prečítaní a vysvetlení postupu pracujú žiaci samostatne, prípadne 

v skupinách. Ak nemáme v škole silomery, môžeme na miesto nich použiť pružinu, prípadne 

pevnú gumu. Veľkosť sily je potom dĺžka natiahnutia v cm. Pozorovanie a vyhodnotenie pokusu 

zaznačíme do pracovnej učebnice. 

Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že povrch a sklon naklonenej roviny ovplyvňujú silu, ktorú musíme vynaložiť na 

vytiahnutie predmetov. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Na hodine telesnej výchovy zavesíme lavičku na rebriny pomocou hákov, a tak vytvoríme 

jednoduchú šmýkačku. Úlohou žiakov je vytiahnuť sa po lavičke len pomocou rúk hore. 

Postupne meníme sklon lavičky a diskutujeme o tom, kedy sme museli pôsobiť väčšou silou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o naklonenej rovine. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

      KLADKA 

 

Strana 28 – 29 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú princíp kladky (žeriav, posilňovací 

stroj, lanovka, v horolezectve – karabíny, napínanie lán a vedenia pomocou kladky), a vie 

vysvetliť, ako sa ten princíp využíva, 

 samostatne vyhľadávať informácie o využití kladky v praxi. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, 2 rovnaké plastové poháre, okrúhla ceruzka, rúrka z tvrdšieho papiera, špagát, 

drobné predmety 

Prierezové témy: OSR, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú princíp 

kladky (žeriav, posilňovací stroj, lanovka, v horolezectve – karabíny, napínanie lán a vedenia 

pomocou kladky), a vie vysvetliť, ako sa ten princíp využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o 

využití kladky v praxi. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

PU – str. 32, 33 
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1. a) Žiaci pozorujú obrázky a pomenujú predmety a zariadenia, ktoré sú na nich zobrazené 

(žeriav, posilňovací stroj, padací most, navijak, výťah, studňa). 

b) K predmetom, ktoré majú doma, nakreslia hviezdičku. 

c) K predmetom, s ktorými sa už niekedy stretli, nakreslia trojuholník. 

2.  Žiaci samostatne vyfarbia vedierka s tými slovami, ktoré majú niečo spoločné s kladkou.  

     Môžu si pomáhať zápisníkom detektívov (zárez, lano, drážka, reťaz, remeň, kábel, koleso,      

     žliabok). Na záver si žiaci spoločne skontrolujú správnosť riešenia a opíšu, ako tieto slová  

      s témou súvisia. Napr. Zárez sa nachádza po obvode kolesa, ktoré je súčasťou kladky. Zárez  

     môžeme pomenovať aj žliabok alebo drážka... 

Detektívna práca v laboratóriu 13: 

Cieľom je overiť si, či platí, že ak po vložení závažia do jedného plastového pohára zaveseného 

na kladke, bude tento pohár klesať a druhý prázdny plastový pohár stúpať. Najprv si žiaci podľa 

postupu v pracovnej učebnici vyrobia z dvoch plastových pohárov, špagátu, rúrky z tvrdšieho 

papiera (z toaletného papiera, z nití na šitie, z kuchynských utierok...) a ceruzky kladku. Následne 

pozorujú, čo sa bude s kladkou diať, keď začneme vkladať do jedného z pohárikov drobné 

predmety. Svoje pozorovania a vyhodnotenie pokusu zapíšu do pracovnej učebnice. 

Vyhodnotenie: 

Ak dáme do jedného plastového pohára závažie, bude prvý plastový pohár klesať a druhý 

prázdny plastový pohár bude stúpať.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o kladke. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

      OZUBENÉ KOLESO 

 

Strana 28 – 29 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že pomocou ozubených kolies vieme meniť smer pohybu predmetov a tiež rýchlosť 

pohybu predmetov,  

 uvedomovať, že jedno ozubené koleso nemá praktický význam, že musia byť viaceré v 

súčinnosti – tzv. súkolesia,  

 samostatne skúmať zmenu rýchlosti otáčania ozubených kolies pri použití rovnako 

veľkých, menších a väčších ozubených kolies,  

 samostatne skúmať v domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré ozubené kolesá 

využívajú, a opisuje spôsob, akým sa kolesá v predmete využívajú, funkciu ozubeného 

súkolesia vysvetľuje na bicyklových prevodoch,  

PU – str. 34, 35 
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 skúmať predmety a zisťovať, či na svoju funkciu využívajú ozubené kolesá, o skúmaní vie 

diskutovať,  

 vymenovať predmety, ktoré na svoju funkciu využívajú ozubené kolesá (bicykel, hodinky, 

ručný mixér, ručná vŕtačka, vodný a veterný mlyn), a vie vysvetliť, ako sa tam princíp 

ozubených kolies využíva, 

 samostatne vyhľadávať informácie o využití ozubených kolies v praxi. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že pomocou ozubených kolies vieme meniť smer pohybu 

predmetov a tiež rýchlosť pohybu predmetov. Žiak si uvedomuje, že jedno ozubené koleso nemá 

praktický význam, že musia byť viaceré v súčinnosti – tzv. súkolesia. Žiak vie samostatne 

skúmať zmenu rýchlosti otáčania ozubených kolies pri použití rovnako veľkých, menších a 

väčších ozubených kolies. Samostatne skúma v domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré 

ozubené kolesá využívajú, a opisuje spôsob, akým sa kolesá v predmete využívajú. Funkciu 

ozubeného súkolesia vysvetľuje na bicyklových prevodoch. Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, 

či na svoju funkciu využívajú ozubené kolesá. O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, 

ktoré na svoju funkciu využívajú ozubené kolesá (bicykel, hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka, 

vodný a veterný mlyn), a vie vysvetliť, ako sa tam princíp ozubených kolies využíva. Samostatne 

vyhľadáva informácie o využití ozubených kolies v praxi. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. Žiaci samostatne spoja čiarou vety o kolesách, ktoré majú podobný význam. Následne sa 

snažia vysvetliť, prečo tento frazeologizmus ľudia začali používať. 

Bol piatym kolesom na voze. – Bol navyše – zavadzal. 

Pamätal na zadné kolesá. – Bol opatrný. 

Mal o jedno koliesko menej. – Bol nechápavý. 

 

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o ozubenom kolese. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

2. a) Žiaci pozorujú obrázky a pomenujú predmety a zariadenia, ktoré sú na nich zobrazené 

(bicykel, budík, stacionárny bicykel, mixér, vŕtačka, vežové hodiny, ručný šľahač, mlynské 

koleso). 

b) K predmetom, ktoré majú doma, nakreslia krúžok. 

c) K predmetom, s ktorými sa už niekedy stretli, nakreslia štvorček. 
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Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

3. Žiaci samostatne nakreslia pomocou šípky smer, ktorým sa budú otáčať ozubené kolesá.  

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

Pozri strana 35 v pracovnej učebnici. 

 

 

      DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

 

 

Táto rubrika sa nachádza na konci každej kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie 

k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál 

pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 36 
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      SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

 

 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

 

1. Žiaci samostatne doplnia informácie, ktoré sa dozvedeli o jednoduchých strojoch. 

 

2. Žiaci túto úlohu vypracujú samostatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 37 
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      ELEKTRICKÁ ENERGIA 

 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa rozvádza do 

domácností,  

 vysvetliť význam elektrickej energie pre súčasného človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky 

by mal náhly výpadok elektrickej energie,  

 že niektoré látky vedú elektrický prúd a niektoré nevedú,  

 zostrojiť jednoduchý elektrický obvod (plochá batéria, vodiče a žiarovka) a vie pomocou 

tohto jednoduchého obvodu zisťovať, ktoré látky sú elektricky vodivé a ktoré nie,  

 že elektrický prúd je životu nebezpečný a vie predchádzať styku s vysokým napätím,  

 vysvetliť, prečo sú vodiče elektrického prúdu obalené v plaste, pričom využíva poznatky 

získané vlastným skúmaním, 

 informácie o elektrických izolantoch využiť na ochranu vlastného zdravia pred pôsobením 

elektrického prúdu. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, plochá batéria, elektronická stavebnica, klinec, papier, kameň, sklo, voda, nožnice, 

ceruzka, guma, plast, šálka, oceľová skrutka, malá žiarovka 

Prierezové témy: OSR, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať 

spôsob, ako sa rozvádza do domácností. Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie pre 

súčasného človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpadok elektrickej energie. Žiak 

vie, že niektoré látky vedú elektrický prúd a niektoré nevedú. Vie zostrojiť jednoduchý elektrický 

obvod (plochá batéria, vodiče a žiarovka) a vie pomocou tohto jednoduchého obvodu zisťovať, 

ktoré látky sú elektricky vodivé a ktoré nie. Žiak vie, že elektrický prúd je životu nebezpečný a vie 

predchádzať styku s vysokým napätím. Vie vysvetliť, prečo sú vodiče elektrického prúdu obalené 

v plaste, pričom využíva poznatky získané vlastným skúmaním. Informácie o elektrických 

izolantoch vie využiť na ochranu vlastného zdravia pred pôsobením elektrického prúdu. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

PU – str. 38, 39, 40, 41, 42 

4 PÁTRAME PO TOM, ČO JE ELEKTRICKÁ ENERGIA 
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Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o elektrickej energii. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

1. Žiaci samostatne dopíšu názvy jednotlivých typov elektrární na ich správne miesto. Následne 

si spoločne skontrolujú správnosť riešenia a prečítajú si text o elektrickej energii, ktorý sa 

nachádza hneď vedľa obrázkov.  

 
2. a) Žiaci vymenujú a napíšu názvy vecí, ktoré by sa v domácnosti nedali používať bez 

elektrickej energie (televízor, rádio, CD prehrávač, vysávač, mixér, mikrovlnná rúra, 

elektrická rúra, hodiny, počítač, rýchlovarná kanvica, fén, lampa, ventilátor...). 

b) Žiaci vymenujú a napíšu názvy vecí, ktoré fungujú na batérie (mobilný telefón, hodiny, 

fotoaparát, kamera, baterka, hračky...). 

c) Žiaci spoločne uvažujú, čo by sa stalo, keby zrazu nastal náhly výpadok elektrickej energie 

(nastala by tma, nešli by elektrické spotrebiče...). 

d) Žiaci spoločne porozprávajú, čo by bolo pre ľudí zložitejšie, keby nemali elektrickú 

energiu (museli by sme prať ručne, zametať – nie vysávať, kúriť a piecť v peci, vodu nosiť zo 

studne, nenatankujeme autá – nerozvezú sa potraviny do obchodov, nepotečie voda 

z kohútikov – nenapijeme sa, nespláchneme, neoperieme...). 

 

3.  Táto úloha je určená na domácu úlohu. Žiaci majú zistiť, koľko majú doma   

      elektrických zásuviek, elektrických spotrebičov, elektrických vypínačov a hračiek na baterky.   

      Svoje zistenia zapíšu do tabuľky v pracovnej učebnici. Cieľom úlohy je, aby si žiaci  

      uvedomili význam elektrickej energie pre každodenný život ľudí. Veľakrát si  

      neuvedomujeme, koľko energie spotrebujeme a využívame a sústavne potrebujeme. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Hra na elektrinu – žiaci si posadajú do kruhu a pochytajú sa za ruky. Postupne si v kruhu 

„posielajú“ stisk ruky, ktorý predstavuje elektrickú energiu. Cieľom je, aby sa elektrina – 

stisk ruky vrátil k tomu žiakovi, ktorý hru začínal. 

 Výstavka elektrických spotrebičov – žiaci si v triede urobia výstavku elektrických 

spotrebičov, prípadne hračiek na baterky. 

 Výstavka batérií – žiaci si v triede urobia výstavku rôznych druhov batérií (tužkové, ploché, 

štvorcové, hodín...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektívna práca v teréne 5:  

Cieľom úlohy je vyskúšať si, ako zapnuté elektrospotrebiče ovplyvňujú spotrebu elektrickej 

energie. Úloha je určená na prácu doma. Učiteľ vysvetlí žiakom postup. Žiaci doma s pomocou 

rodičov urobia pokus. Výsledky pokusu zaznačia do pracovnej učebnice a následne na najbližšej 

hodine prírodovedy vyhodnotia zistené informácie. 

 

Detektívna práca v laboratóriu 14:  

Cieľom je overiť si, že jednoduchý elektrický obvod vedie elektrický prúd. Na úvod sa so žiakmi 

učiteľ porozpráva o tom, čo tvorí jednoduchý obvod (batéria, vodič – drôt, žiarovka). Učiteľ 

žiakom predvedie, ako sa obvod zostrojuje a ako funguje. Následne si to žiaci vyskúšajú 

samostatne. Na zostrojenie môžeme použiť elektrickú stavebnicu alebo obvod zostrojíme 

pomocou dvoch obyčajných vodičov – drôtov, ktorých konce omotáme okolo vodivých článkov 

batérie a druhé konce priložíme k žiarovke. Výsledky pozorovania a vyhodnotenie zapíšeme do 

pracovnej učebnice. 

Vyhodnotenie: 

Po pripojení plochej batérie spojovacími drôtmi k elektronickej stavebnici sa žiarovka 

rozsvietila. 

Jednoduchý elektrický obvod vedie elektrický prúd.  

 

Detektívna práca v laboratóriu 15:  

Cieľom je zistiť, ktoré predmety, resp. látky vedú elektrický prúd (rozsvietia žiarovku) a ktoré 

nevedú elektrický prúd (nerozsvietia žiarovku). Po prečítaní a vysvetlení postupu si žiaci zostroja 

jednoduchý elektrický obvod, na ktorý pripoja o jeden vodič – drôt viac tak, aby mohli do neho 

vkladať rôzne predmety a látky. Pracujú samostatne podľa postupu. Výsledky zapisujú do 

tabuľky v pracovnej učebnici (elektrické vodiče – klinec, nožnice, oceľová skrutka, voda; 

elektrické izolanty – papier, kameň, sklo, drevo, ceruzka, guma, plast, sklo, šálka). 

Vyhodnotenie: 

Zistil/-a som, že elektrický prúd vedú tieto predmety, resp. látky: klinec, voda, nožnice, oceľová 

skrutka, ceruzka (ale iba tuha z ceruzky). 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o elektrických vodičoch a izolantoch. Pomáhajú si zápisníkom 

detektívov. 

 

4. Žiaci vyfarbia žltou pastelkou – rozsvietia – tie žiarovky, v ktorých je napísaný názov látky, 

ktorá vedie elektrický prúd (hliník, voda, železo). 

 
 

5. a) Žiaci si prečítajú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať pri zaobchádzaní s elektrickou 

energiou. 

b) Následne spoločne o pravidlách diskutujú a pokúšajú sa stanoviť ďalšie. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Svoje zdravie si chránia špeciálnou obuvou, oblečením a rukavicami, ktoré vytvárajú izoláciu 

medzi nimi a elektrinou. 

2. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom – priamym následkom silného zásahu elektrickým 

prúdom je bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, 

kde vnikol do tela elektrický prúd, silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné 

orgány. Ak sa aj zdá, že postihnutý je po zasiahnutí elektrickým prúdom v poriadku, vždy 

vyhľadajte lekára. Pri poskytovaní prvej pomoci treba zachovať tento postup: vyslobodiť 

postihnutého (dostať ho z priameho kontaktu s elektrickým prúdom tak, aby sme seba 

ochránili), skontrolovať vitálne funkcie, neodkladne resuscitovať, privolať lekára, laicky 

ošetriť prípadné druhotné zranenia, ohlásiť úraz. 
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      STATICKÁ ELEKTRINA 

 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká statická elektrina a ako sa prejavuje na rôznych 

predmetoch,  

 spájať informácie s vlastnou skúsenosťou a cielene skúmať vznik statického výboja 

pôsobením rôznych látok. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, formovací balón, šatka, kúsky jemného (hodvábneho papiera), pravítko, plastové 

vrecko, noviny, kovové viečko  

Prierezové témy: OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká statická elektrina a ako 

sa prejavuje na rôznych predmetoch. Spája informácie s vlastnou skúsenosťou a cielene skúma 

vznik statického výboja pôsobením rôznych látok. 

 

1. a) Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov. Diskutujú o obsahu. 

b) Na čiaru napíšu, či sa niekedy stretli so statickou elektrinou. 

 

Detektívna práca v laboratóriu 16:  

Cieľom je skúmať, ako sa prejavuje statická elektrina pôsobením rôznych látok. Po prečítaní 

a vysvetlení postupu pracujú žiaci samostatne, prípadne v skupinách. Výsledky pozorovania 

a vyhodnotenie zapíšu do pracovnej učebnice. Pozor! Pri pokuse C musia byť noviny naozaj 

veľmi suché – odporúčame nahriať ich na teplom radiátore alebo ich vysušiť fénom. Stačí malá 

vlhkosť a pokus sa nepodarí. 

Vyhodnotenie A: 

Vlasy sa prilepili na balón. Balón sa prilepil na stenu. Papieriky sa prilepili na balón.  

Vyhodnotenie B: 

Kúsky papiera sa prilepili na pravítko. Trením sme nabili pravítko statickou elektrinou. 

Vyhodnotenie C: 

Medzi viečkom a prstom spolužiaka/-čky vznikla statická elektrina. 

 

PU – str. 43 
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      ČO JE BLESK A AKO VZNIKÁ 

 

 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká v atmosfére, a vie jednoducho vysvetliť funkciu 

bleskozvodu,  

 samostatne vyhľadať informácie o tom, ako sa treba chrániť pred bleskom vo voľnej 

prírode, a informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo už o elektrickom prúde vie. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká v atmosfére a vie 

jednoducho vysvetliť funkciu bleskozvodu. Žiak vie samostatne vyhľadať informácie o tom, ako sa 

treba chrániť pred bleskom vo voľnej prírode, a informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo už 

o elektrickom prúde vie. 

 

1. a) Žiaci si prečítajú vety pod obrázkom a pokúsia sa vysvetliť ich význam. Spoločne 

diskutujú, prečo je slovo blesk v týchto frazeologizmoch. 

b) Žiaci samostatne spoja každú vetu so správnym obrázkom, ktorý ju vyjadruje. 

c) Žiaci samostatne dopíšu do oblakov, čo im napadne, keď počujú slovo blesk (napr. hrom, 

dážď, oblak, strach, svetlo, hluk, iskra...). Následne prezentujú svoje slová a snažia sa 

zdôvodniť ich výber. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o blesku a jeho vzniku. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

2. a) Žiaci si spoločne nahlas prečítajú zásady, ktoré treba dodržiavať počas búrky. 

b) Porozmýšľajú o nich a každú zásadu sa snažia vysvetliť a zdôvodniť. 

 

PU – str. 44, 45 



  

 

St
ra

n
a5

4
 

St
ra

n
a5

4
 

3. a) Žiaci si spoločne prečítajú text pri obrázku a vysvetlia postup. Učiteľ upozorní, že takýto 

výpočet je, samozrejme, len orientačný. 

b) Žiaci samostatne doplnia tabuľku podľa toho, čo si prečítali v bode a). Prípadne im 

pomôže učiteľ. 

 

Čas medzi bleskom a hromom Výpočet Vzdialenosť búrky v kilometroch 

(km) 

9 sekúnd 9 : 3 = 3 3 km 

15 sekúnd 15 : 3 = 5 5 km 

3 sekundy 3 : 3 = 1 1 km 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Guľový blesk je prírodný atmosférický jav, ktorý sa vyskytuje obvykle v búrkovom počasí. 

Prejavuje sa ako guľovitý útvar najčastejšie s priemerom niekoľko centimetrov až decimetrov, 

rôznych farieb od žltej až po modrú, pohybujúci sa obvykle počas niekoľkých sekúnd až minút 

rôznymi smermi a zanikajúci buď výbuchom, alebo aj celkom pokojne. Veda už dlhý čas 

považuje existenciu guľového blesku za nesporne preukázanú celým radom dôveryhodných 

pozorovaní. Teoretické vysvetlenie, ako aj experimentálna simulácia tohto javu v laboratóriu 

za definovaných a opakovaných podmienok, je však nejasné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosf%C3%A9rick%C3%BD_jav&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%BArka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gu%C4%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priemer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Simul%C3%A1cia
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 DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

Táto rubrika sa nachádza na konci každej kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie 

k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál 

pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

P
 
U – str. 46 

PU – str. 47 
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      ŽIVOČÍCHY 

 

 

 

Cieľ: Zopakovať si, kde všade môžu živočíchy žiť. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, obrázky rôznych živočíchov 

Prierezové témy: OSR 

 

1. a) Žiaci spoločne pomenujú živočíchy na obrázku. 

b) Učiteľ spolu so žiakmi vedie rozhovor podľa obrázka, kde všade môžu živočíchy žiť (na 

poli, v lese, na skalách, pri vode, vo vode, vo vzduchu...). 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

      STAVBA TELA ŽIVOČÍCHOV 

 

Strana 48 – 49 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, čím sa živočíchy podobajú a čím sa odlišujú, zároveň si uvedomiť, že živočíchy 

sa od seba odlišujú nielen tvarom, ale najmä spôsobom života, 

 medzi špecifikami živočíchov spomínať aj získavanie potravy, 

 že živočíchy, ktoré sa vzájomne na seba viac podobajú (tvarom tela, spôsobom života), 

patria do tej istej skupiny živočíchov – napríklad obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, 

cicavce, 

 pozorovaním skupiny živočíchov samostatne vytvoriť opisnú charakteristiku danej 

skupiny – vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých znakoch sa zhodujú (sú si podobné), 

PU – str. 48 

5 PÁTRAME PO STOPÁCH ŽIVOČÍCHOV 

ELEKTRICKÁ ENERGIA 

PU – str. 48, 49 



  

 

St
ra

n
a5

8
 

St
ra

n
a5

8
 

    DOBRÝ NÁPAD! 

 Triedenie živočíchov na stavovce a bezstavovce – triedenie obrázkov. 

 Hra áno – nie – učiteľ hovorí názvy rôznych živočíchov, ak povie stavovca, žiaci urobia 

dohodnutý signál (tlesknú, dupnú, vyskočia...). 

 Uhádni hádanku – žiaci si navzájom dávajú hádanky o živočíchoch, pričom opis začínajú 

tým, či je to stavovec, alebo bezstavovec. 

 

 informácie si vie vyhľadať v rôznych informačných zdrojoch a overiť si tak spôsob 

vlastného uvažovania, 

 opísať skupinu plazov a tri plazy vie vymenovať (užovka, vretenica, jašterica), živočíchy 

vie vizuálne rozpoznať, 

 chápať a vedieť jednoducho vysvetliť, že plazy sú chladnokrvné (studenokrvné) – v 

chlade strnulé, lebo si nevedia vytvoriť vlastné teplo tak, ako to dokáže človek, 

 dávať informácie do súvislosti s tým, kde možno plazy najčastejšie nájsť (na skalách, 

múroch, chodníkoch, kde sa vyhrievajú). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, ENV, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy podobajú a čím sa odlišujú. Zároveň 

si uvedomuje, že živočíchy sa od seba odlišujú nielen tvarom, ale najmä spôsobom života. Medzi 

špecifikami živočíchov spomína aj získavanie potravy. Žiak vie, že živočíchy, ktoré sa vzájomne 

na seba viac podobajú (tvarom tela, spôsobom života), patria do tej istej skupiny živočíchov – 

napríklad obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, cicavce. Pozorovaním skupiny živočíchov vie žiak 

samostatne vytvoriť opisnú charakteristiku danej skupiny – vie živočíchy porovnať a zistiť, v 

ktorých znakoch sa zhodujú (sú si podobné). Informácie si vie vyhľadať v rôznych informačných 

zdrojoch a overiť si tak spôsob vlastného uvažovania. Žiak vie opísať skupinu plazov a tri plazy 

vie vymenovať (užovka, vretenica, jašterica). Živočíchy vie vizuálne rozpoznať. Chápe a vie 

jednoducho vysvetliť, že plazy sú chladnokrvné (studenokrvné) – v chlade strnulé, lebo si 

nevedia vytvoriť vlastné teplo tak, ako to dokáže človek. Žiak dáva informácie do súvislosti s 

tým, kde možno plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, chodníkoch, kde sa vyhrievajú). 

 

1. a) Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Pokúsia sa vysvetliť obsah. 

b) Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o tom, z akých častí sa skladá kostra. 

c) Žiaci spoločne uvažujú, či existujú aj živočíchy, ktoré nemajú v tele kostru (slimák, 

dážďovka, mucha), pričom sa snaží pripomenúť im situácie, kde to môžeme pozorovať 

(napr.: dážďovky, ktoré po daždi ostanú uschnuté na chodníkoch; podobne aj slimáky). 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

St
ra

n
a5

9
 

St
ra

n
a5

9
 

    DOBRÝ NÁPAD! 

 Prirovnania o živočíchoch sa žiaci pokúsia pantomimicky zahrať. 

 

 

      ZÁKLADNÉ PREJAVY ŽIVOTA ŽIVOČÍCHOV 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že základnými prejavmi života živočíchov sú dýchanie, pohyb, prijímanie potravy, 

rozmnožovanie, rast a vývin. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že základnými prejavmi života živočíchov sú dýchanie, pohyb, 

prijímanie potravy, rozmnožovanie, rast a vývin. 

Prierezové témy: OŽZ, ENV 

 

1. Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov. Do prirovnaní v bublinách doplnia vhodné 

názvy živočíchov. 

Bojazlivý ako zajac. 

Pyšný ako páv. 

Kradne ako straka. 

Je usilovný ako včelička. 

Následne hľadajú ďalšie prirovnania, ktoré ešte poznajú: 

Múdry ako sova. 

Vlasy mu stoja ako ježkovi. 

Ťarbavý ako medveď. 

Pomalý ako slimák. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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2. Žiaci samostatne spoja obrázok so správnym prejavom života. Nasleduje okamžitá kontrola 

správnosti a rozhovor o obrázkoch. 

 

 

      DÝCHANIE 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy môžu prijímať kyslík zo vzduchu aj z vody. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OŽZ, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy môžu prijímať kyslík zo vzduchu aj z vody. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. Žiaci samostatne vyfarbia červenou pastelkou názvy živočíchov, ktoré prijímajú kyslík zo 

vzduchu (jarabica poľná, líška obyčajná, labuť veľká, mačka domáca, krt obyčajný, králik 

domáci, zajac poľný, myš domová, sýkorka belasá, jašterica zelená, sviňa domáca, kosatka 

dravá) a zelenou pastelkou názvy živočíchov, ktoré prijímajú kyslík z vody (pstruh potočný, 

sumec západný, žralok biely, úhor európsky). Ak žiaci živočíchy nepoznajú, môže im 

pomáhať učiteľ. 
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      POHYB ŽIVOČÍCHOV 

 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy sa od seba odlišujú aj tým, ako sa pohybujú,  

 že pohyb živočíchom zabezpečujú rôzne časti tela, tento jav vie samostatne skúmať a 

živočíchy kategorizovať podľa toho, čím sa pohybujú – napríklad podľa časti tela, ktorou 

sa pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.), podľa počtu končatín (napríklad rak 8 + 2, 

pavúk 8, mravec 6, pes 4, sliepka 2), ktorými sa pohybujú, podľa spôsobu pohybu 

(skákanie, behanie, plazenie a pod.), 

 informácie dávať do súvislosti s tým, kde živočíchy žijú. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy sa od seba odlišujú aj tým, ako sa pohybujú. Žiak 

vie, že pohyb živočíchom zabezpečujú rôzne časti tela. Tento jav vie samostatne skúmať a 

živočíchy kategorizovať podľa toho, čím sa pohybujú – napríklad podľa časti tela, ktorou sa 

pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.), podľa počtu končatín (napríklad rak 8 + 2, pavúk 8, 

mravec 6, pes 4, sliepka 2), ktorými sa pohybujú, podľa spôsobu pohybu (skákanie, behanie, 

plazenie a pod.). Informácie si dáva do súvislosti s tým, kde živočíchy žijú. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Hádaj, aké zviera hrám – jeden žiak napodobní pohyb nejakého živočícha, ostatní spolužiaci 

hádajú, o akého živočícha ide. 

 

1. Po prečítaní a vysvetlení zadania úlohy pracujú žiaci samostatne. Po skončení nasleduje 

okamžitá spätná väzba – spoločná kontrola správnosti riešenia. Pri jednom živočíchovi môžu 

mať viac značiek. Napr.: pes – behá, pláva, skáče... 

 
 

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o pohybe živočíchov. Pomáhajú si pri tom zápisníkom detektívov. 

 

 

 

 

 

 

 

      PRIJÍMANIE POTRAVY 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy sa od seba odlišujú aj spôsobom získavania potravy, vie, že niektoré sa 

živia rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré sa živia 

odumretými rastlinami či živočíchmi, 

 uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia rastlinnou potravou a vysvetliť, 

ako sú na získavanie tohto druhu potravy prispôsobené, vie, čím sa živia nasledujúce 

druhy (ich prispôsobenie na získavanie potravy vie vysvetliť): dážďovka zemná, 

slimák záhradný, mlynárik kapustný, včela medonosná, kapor obyčajný, hus domáca, 

zajac poľný, myš poľná, veverica obyčajná, srna hôrna, kôň domáci a tur domáci, 

vysvetľovanie žiaka je jednoduché, napríklad veverica sa živí rôznymi rastlinnými 

plodmi, ako sú žalude, semená v šiškách a podobne, preto má silné zuby, aby mohla 

získať semená aj z tvrdých obalov, vytvára si zásoby na zimu, preto musí nosiť väčšie 

množstvo semien, na čo jej slúžia lícne vaky, 
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  dávať do súvislosti vonkajšiu stavbu tela živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, 

čím sa živí, vysvetliť, že živočíchy, ktoré lovia iné živočíchy, musia byť rýchle a 

silné, musia sa vedieť dobre orientovať i maskovať v prostredí, uvedomuje si, že 

niektoré živočíchy si na lov iných druhov vytvárajú rôzne zariadenia či pasce (pavúk a 

mravcolev),  

 uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia živočíšnou potravou, a vysvetliť, 

ako sú na získavanie tohto druhu potravy prispôsobené. Informácie tohto typu získa o 

nasledujúcich druhoch: pavúk, kobylka, užovka, žaba, šťuka, sokol, vlk, líška, 

medveď, rys. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie  

Prierezové témy: OŽZ, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy sa od seba odlišujú aj spôsobom získavania 

potravy. Vie, že niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré 

sa živia odumretými rastlinami či živočíchmi. Žiak vie uviesť niekoľko príkladov živočíchov, 

ktoré sa živia rastlinnou potravou, a vysvetliť, ako sú na získavanie tohto druhu potravy 

prispôsobené. Vie, čím sa živia nasledujúce druhy (ich prispôsobenie na získavanie potravy vie 

vysvetliť): dážďovka zemná, slimák záhradný, mlynárik kapustný, včela medonosná, kapor 

obyčajný, hus domáca, zajac poľný, myš poľná, veverica obyčajná, srna hôrna, kôň domáci a tur 

domáci. Vysvetľovanie žiaka je jednoduché (napríklad Veverica sa živí rôznymi rastlinnými 

plodmi, ako sú žalude, semená v šiškách a podobne. Preto má silné zuby, aby mohla získať 

semená aj z tvrdých obalov. Veverica si vytvára zásoby na zimu, preto musí nosiť väčšie 

množstvo semien, na čo jej slúžia lícne vaky). Žiak dáva do súvislosti vonkajšiu stavbu tela 

živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa živí. Vie vysvetliť, že živočíchy, ktoré lovia iné 

živočíchy, musia byť rýchle a silné, musia sa vedieť dobre orientovať i maskovať v prostredí. 

Uvedomuje si, že niektoré živočíchy si na lov iných druhov vytvárajú rôzne zariadenia či pasce 

(pavúk a mravcolev). Žiak vie uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia živočíšnou 

potravou, a vysvetliť, ako sú na získavanie tohto druhu potravy prispôsobené. Informácie tohto 

typu získa o nasledujúcich druhoch: pavúk, kobylka, užovka, žaba, šťuka, sokol, vlk, líška, 

medveď, rys. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. Žiaci si samostatne vyberú jedného živočícha zo zápisníka detektívov a vypracujú o ňom 

projekt na papier. Nakreslia, prípadne nalepia obrázok živočícha, opíšu jeho základné znaky, 

prostredie v ktorom žije, čím sa živí a ako získava svoju potravu. 
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Napr.: vlk obyčajný 

 
Prirodzeným prostredím vlka obyčajného je les. Jeho telo má v sebe kostru – patrí medzi 

stavovce. Telo má pokryté srsťou, dýcha pľúcami kyslík zo vzduchu. Rodí živé mláďatá, ktoré 

po narodení cicajú materské mlieko – je to cicavec. Dokáže behať, skákať a plávať. Prijíma 

mäsitú potravu – živí sa hlavne mäsom iných živočíchov, ktoré loví – patrí medzi mäsožravce. 

Vie sa dobre orientovať a maskovať v prostredí. 

 

 

      ROZMNOŽOVANIE ŽIVOČÍCHOV 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že väčšina druhov živočíchov sa rozdeľuje na samce (pohlavné bunky spermie) a 

samičky (pohlavné bunky vajíčka) a že k oplodneniu dochádza spojením spermie 

s vajíčkom, 

 že mláďatá živočíchov sa rodia (cicavce) alebo sa liahnu (ryby, obojživelníky, plazy a 

vtáky). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OŽZ, ENV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že väčšina druhov živočíchov sa rozdeľuje na samce (pohlavné 

bunky spermie) a samičky (pohlavné bunky vajíčka) a že k oplodneniu dochádza spojením 

spermie s vajíčkom. Mláďatá živočíchov sa rodia (cicavce) alebo sa liahnu (ryby, obojživelníky, 

plazy a vtáky). 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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1. Žiaci samostatne doplnia do krížovky názvy živočíchov, ktorých mláďatá sa rodia. Pomáhajú 

si obrázkami.  

 
2. a) Žiaci podľa kľúča s číslami doplnia správne písmená do vety. 

 
 

b) Spoločne diskutujú o význame vety. 

 

      MLÁĎATÁ ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA RODIA – 

NARODENIE ČLOVEKA 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že na splodenie nového potomka je potrebný dospelý muž a dospelá žena,  

 že na rozmnožovanie má človek v tele rozmnožovaciu sústavu, pričom mužská sa od 

ženskej líši,  

 vysvetliť, že po oplodnení ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele matky,  

 že proces vývinu dieťaťa pred narodením trvá 9 mesiacov, vie opísať, ako sa dieťa v 

tele matky vyvíja, ako je vyživované a aká významná je zdravá životospráva ženy v 

tomto období,  
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Starostlivosť o bábätko – žiakov dopredu upozorníme, aby si priniesli na hodinu bábiku 

novorodenca (dievčatá ju určite majú doma a máme skúsenosť, že aj chlapci si ju radi 

požičali od sestry alebo niekoho v rodine), môžu si priniesť aj výbavičku – fľašku na 

pitie, plienky, nočník, vaničku a podobne. Na hodine môžu deti vytvoriť fiktívne 

rodinky – chlapec, dievča a spoločne si názorne vyskúšajú, ako sa má správne držať 

novorodenec, ako ho treba kŕmiť, prebaľovať alebo kúpať. Naozaj vrelo odporúčame! 

 Ako som vyrástol! – žiaci si na hodinu prinesú vlastné novorodenecké košieľky,  

prípadne topánočky, ponožky a pod., ak ich majú. Mamy si často odkladajú košieľku 

z krstu. Následne na hodine porovnávame, ako žiaci narástli. 

 

 vysvetliť, že vyvinuté dieťa žena porodí v nemocnici za asistencie lekárov,  

 vysvetliť rozdiely medzi dospelým človekom, dieťaťom a novorodencom, 

 že novorodenci sú od matky závislí a postupne sa vyvíjajú, rastú a menia, na čo 

potrebujú vyváženú stravu a vyvážený pohyb.  

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, bábika novorodenca aj s výbavičkou, fotografie žiakov ako novorodencov, košieľka 

novorodenca 

Prierezové témy: OŽZ, ENV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že na splodenie nového potomka je potrebný dospelý muž a 

dospelá žena. Vie, že na rozmnožovanie má človek v tele rozmnožovaciu sústavu, pričom mužská 

sa od ženskej líši. Žiak vie vysvetliť, že po oplodnení ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele matky. 

Vie, že proces vývinu dieťaťa pred narodením trvá 9 mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa dieťa v tele 

matky vyvíja, ako je vyživované a aká významná je zdravá životospráva ženy v tomto období. Žiak 

vie vysvetliť, že vyvinuté dieťa žena porodí v nemocnici za asistencie lekárov. Žiak vie vysvetliť 

rozdiely medzi dospelým človekom, dieťaťom a novorodencom. Vie, že novorodenci sú od matky 

závislí a postupne sa vyvíjajú, rastú a menia, na čo potrebujú vyváženú stravu a vyvážený pohyb.  

 

1. Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov. Diskutujú o tom, ako sa človek počas svojho 

života mení. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:   

Žiaci samostatne napíšu, čo sa dozvedeli o rozmnožovaní a narodení človeka. Pomáhajú si 

zápisníkom detektívov. 
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2. a) Žiaci prečiarknu obrázok, na ktorom je zobrazené to, čo je pre budúcu mamičku nevhodné 

(fajčenie). 

b) Spoločne diskutujú o tom, čo je pre budúcu mamičku prospešné (zdravé stravovanie, 

pohyb, dostatok zdravých tekutín,  veľa spánku, pokoj, úsmev...) a, naopak, škodlivé (nezdravé 

stravovanie, málo pohybu, pitie alkoholických nápojov, nedostatok spánku, stres, dvíhanie 

ťažkých predmetov, veľká námaha, úraz, pád...) 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Odporúčame, aby si fotografiu priniesol aj učiteľ, deti budú určite nadšené. 

2. Tu treba žiakov upozorniť, aby sa na potrebné miery opýtali doma rodičov. 

 

 

      MLÁĎATÁ ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA LIAHNU  

Z VAJÍČOK 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 s pomocou učiteľa a vlastným pozorovaním zistiť, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec 

(oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, včely, slimáky, korytnačky, tučniaky),  

 pochopiť rozdiel medzi živočíšnymi druhmi, ktoré sa liahnu z vajec – vývin z vtáčieho 

vajca, vývin hmyzu nedokonalou i dokonalou premenou,  

 samostatne vysvetliť rozmnožovací cyklus motýľa a vie vymenovať iné živočíchy, ktoré 

sa rozmnožujú podobným spôsobom,  

 pomenovať dva druhy najčastejšie sa vyskytujúcich motýľov rodovým menom (mlynárik, 

babôčka). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, ukážka vajíčka sliepky, prípadne prepeličie (dá sa kúpiť v niektorých obchodných 

reťazcoch) 

Prierezové témy: OŽZ, ENV, OSR 

PU – str. 56, 57 
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Cieľové kompetencie: Žiak s pomocou učiteľa a vlastným pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa 

liahnu z vajec (oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, včely, slimáky, korytnačky, tučniaky). 

Pochopí rozdiel medzi živočíšnymi druhmi, ktoré sa liahnu z vajec – vývin z vtáčieho vajca, 

vývin hmyzu nedokonalou i dokonalou premenou. Samostatne vie vysvetliť rozmnožovací cyklus 

motýľa a vie vymenovať iné živočíchy, ktoré sa rozmnožujú podobným spôsobom. Vie 

pomenovať dva druhy najčastejšie sa vyskytujúcich motýľov rodovým menom (mlynárik, 

babôčka). 

 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Spoločne uvažujú, či bolo skôr vajce alebo sliepka. 

Svoj názor sa snažia zdôvodniť. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci samostatne napíšu, čo sa dozvedeli o živočíchoch, ktoré sa liahnu z vajec. Pomáhajú si 

zápisníkom detektívov. 

 

2. a) Žiaci si prezrú obrázky a ku každému doplnia správny názov: hmyz, ryba, obojživelník, 

plaz, vták (kura domáca – vták, tučniak kráľovský – vták, korytnačka močiarna – plaz, užovka 

obyčajná – plaz, kapor obyčajný – ryba, ropucha bradavičnatá – obojživelník, mravec hôrny 

– hmyz, včela medonosná – hmyz, babôčka admirál – hmyz, koník lúčny – hmyz, lienka 

sedembodková – hmyz, vážka ploská – hmyz). 

b) Žiaci dopíšu, či sa mláďatá podobajú (P) alebo nepodobajú (N) na svojich rodičov. 

Pomáhajú si encyklopédiou alebo internetom. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Pred znesením vajíčok slimák vyhĺbi v zemi jamku, do ktorej znesie okolo 60 vajíčok. Z nich 

sa vyliahnu malé slimáčiky s drobnou ulitou. 

2. Na jar samce vretenice obyčajnej spolu zvádzajú súboje, pričom sú vzájomne prepletené a 

jeden druhého sa snažia pritlačiť k zemi. Jedové zuby pri súbojoch nepoužívajú. Porazený 

samec utečie a víťaz sa zvyčajne ihneď pári so samicou. Mláďatá sa rodia živé. V jednej 

znáške býva 3 – 20 mláďat. 
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      RAST A VÝVIN 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy aj človek sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú,  

 že mláďatá rôznych druhov živočíchov sa nemusia vždy podobať na dospelé jedince a 

vysvetľuje tento proces na príklade motýľa a žaby (vie opísať všetky základné štádia 

vývinu týchto dvoch živočíchov),  

  že niektoré živočíchy, rovnako aj človek, sa od narodenia podobajú na svojich rodičov a 

vie uviesť príklady (kôň a žriebä, pes a šteňa), na uvedených príkladoch vie vysvetliť, čím 

sa na svojich rodičov podobajú a čím nie, a to vie vysvetliť aj na príklade človeka (čím sa 

bábätko podobá na dospelého človeka a čím sa od neho odlišuje), 

  akého veku sa môže človek dožiť, kedy je považovaný za bábätko, kedy za dieťa, kedy za 

dospelého, 

 že živočíchy sa dožívajú rôzneho veku, niektoré žijú dlhšie ako človek a niektoré žijú 

kratšie, napríklad len niekoľko dní, 

 že živočíchy dospievajú rýchlejšie, čo sa prejavuje osamostatňovaním sa od svojich 

rodičov, vie o danej téme diskutovať, uvedomuje si, že je to podobné ako s rastlinami – aj 

tie žijú rôzne dlho a tiež sa rozmnožujú. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, fotografie žiakov z rôznych období života – novorodenec, dojča, batoľa, dieťa 

predškolského veku  až po súčasnosť 

Prierezové témy: OŽZ, ENV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, 

dospievajú, starnú. Vie, že mláďatá rôznych druhov živočíchov sa nemusia vždy podobať na 

dospelé jedince a vysvetľuje tento proces na príklade motýľa a žaby (vie opísať všetky základné 

štádiá vývinu týchto dvoch živočíchov). Vie, že niektoré živočíchy, rovnako aj človek, sa od 

narodenia podobajú na svojich rodičov a vie uviesť príklady (kôň a žriebä, pes a šteňa). Na 

uvedených príkladoch vie vysvetliť, čím sa na svojich rodičov podobajú a čím nie, a to vie 

vysvetliť aj na príklade človeka (čím sa bábätko podobá na dospelého človeka a čím sa od neho 

odlišuje). Žiak vie, akého veku sa môže človek dožiť, kedy je považovaný za bábätko, kedy za 

dieťa, kedy za dospelého. Žiak vie, že živočíchy sa dožívajú rôzneho veku, niektoré žijú dlhšie ako 

človek a niektoré žijú kratšie, napríklad len niekoľko dní. Vie, že živočíchy dospievajú rýchlejšie, 

čo sa prejavuje osamostatňovaním sa od svojich rodičov. Žiak vie o danej téme diskutovať, 

uvedomuje si, že je to podobné ako s rastlinami – aj tie žijú rôzne dlho a tiež sa rozmnožujú. 

 

PU – str. 58, 59, 60 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. Žiaci pozorujú živočíchy na obrázkoch. Porovnajú a povedia, čo majú spoločné dospelý 

jedinec a mláďa (telo pokryté srsťou, perím, kožou, rovnaké časti tela...) a čím sa odlišujú 

(veľkosťou, sfarbením peria, ochlpením....). Svoje pozorovania zapíšu pod obrázky na čiaru. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

2. a) Žiaci porozprávajú podľa obrázkov, ako sa vyvíjajú niektoré živočíchy, kým sa začnú 

podobať na svojich rodičov. 

b) Žiaci vyfarbia červenou pastelkou plôšky s názvami živočíchov, ktorých mláďatá sa 

podobajú na svojich rodičov (králik domáci, hus domáca, sokol sťahovavý, rys ostrovid, kura 

domáca, kôň domáci, človek, nemecký ovčiak, srna hôrna) a zelenou pastelkou plôšky 

s názvami živočíchov, ktorých mláďatá sa nepodobajú na svojich rodičov (lienka 

sedembodková, mravec hôrny, ropucha bradavičnatá, včela medonosná, rosnička zelená, 

babôčka admirál). Pomáhajú si encyklopédiou alebo internetom. 

 

3.  a)  Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. 

     b)  Spoločne diskutujú o tom, ako rýchlo živočíchy dospievajú. 

 

4.  a)  Žiaci si prezrú obrázky s niektorými etapami ľudského života a pokúsia sa ich opísať.  

     b)  Spoločne dopíšu do tabuľky chýbajúce údaje. 

Etapy 

ľudského 

života 

Strava Telesný vývin Pohyb Potrebná 

starostlivosť 

rodičov 

novorodenec Materské mlieko Rastie, vyvíja sa Leží Potrebuje stálu 

starostlivosť 

rodičov 

dieťa Zdravá vyvážená 

mäsitá i rastlinná 

potrava 

Rastie, vyvíja sa Behá, skáče, 

pláva... 

Potrebuje 

čiastočnú 

starostlivosť 

rodičov 

dospelý Zdravá vyvážená 

mäsitá i rastlinná 

potrava 

Nerastie, starne Behá, skáče, 

pláva... 

Nepotrebuje 

starostlivosť 

rodičov – je 

samostatný 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Žiaci porovnávajú vlastné fotografie z rôznych etáp života, prípadne fotografie ich rodičov 

alebo starých rodičov. 

 

 

c) Žiaci samostatne porovnajú rozdiely medzi novorodencom, dieťaťom a dospelým. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  a)  Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. 

b) Vyhľadajú v encyklopédii alebo na internete ďalšie informácie o rôznych druhoch 

živočíchov a správne ich doplnia do tabuľky: menej ako človek – mucha obyčajná (29 dní), 

skokan (12 rokov), mravčia kráľovná (18 rokov), veľhad kráľovský (40 rokov), ako človek –

orangutan (59 rokov), aligátor kráľovský (59 rokov), žralok (70 až 100 rokov), viac ako 

človek – hatéria bodkovaná (viac ako 100 rokov), jeseter jazerný (viac ako 100 rokov), 

veľryba grónska (viac ako 115 rokov), žralok grónsky (viac ako 200 rokov). 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

      PROSTREDIE, V KTOROM ŽIVOČÍCHY ŽIJÚ 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom prostredí žijú, a že sú tomuto prostrediu 

prispôsobené, 

 že živočíchy môžeme nájsť takmer všade, podobne ako rastliny,  

PU – str. 61 
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 vymenovať živočíchy, ktoré žijú v rôznych prostrediach, napríklad na súši (zajac), v pôde 

(dážďovka), vo vzduchu (sokol), vo vode (kapor), vo veľmi chladných podmienkach 

(mrož), v tropických púšťach (škorpión). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: ENV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom prostredí žijú, a že sú 

tomuto prostrediu prispôsobené. Vie, že živočíchy môžeme nájsť takmer všade, podobne ako 

rastliny. Vie vymenovať živočíchy, ktoré žijú v rôznych prostrediach, napríklad na súši (zajac), v 

pôde (dážďovka), vo vzduchu (sokol), vo vode (kapor), vo veľmi chladných podmienkach 

(mrož), v tropických púšťach (škorpión). 

 

1. a) Žiaci doplnia do rámčekov názvy prostredí, v ktorých žijú jednotlivé živočíchy. Pomáhajú 

si slovami v zátvorkách (škorpión – na púšti, zajac – na súši, dážďovka – v pôde, sokol – vo 

vzduchu, kapor – vo vode, voš – na iných živočíchoch, mrož – vo veľmi chladnom prostredí). 

b) Žiaci ústne porovnajú jednotlivé životné prostredia – ich základné znaky. 

c) Spoločne diskutujú o tom, ako sa živočíchy prispôsobili životu  v tomto prostredí (hustota 

srsti, sfarbenie, spôsob dýchania, prijímania potravy, pohybu...). 
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      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE NA SÚŠI – SUCHOZEMSKÉ 

ŽIVOČÍCHY  
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

Žiak sa má naučiť: 

 že na súši žije najväčšie množstvo živočíchov, že dýchajú vzduch a živia sa potravou, 

ktorá je dostupná na súši, niekedy vo vode, 

 na príklade mačky vysvetliť prispôsobenie životu na súši a opísať jej vonkajšie znaky. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že na súši žije najväčšie množstvo živočíchov. Vie, že dýchajú 

vzduch a živia sa potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy vo vode. Na príklade mačky vie 

vysvetliť prispôsobenie životu na súši a vie opísať jej vonkajšie znaky. 

 

1. Žiaci diskutujú o živote suchozemských živočíchov. Pomáhajú si informáciami v bublinách. 

 

2. Žiaci pomenujú časti tela mačky domácej a názvy doplnia na správne miesto. Pomáhajú si 

slovami: hlava, krk, trup, predné končatiny, zadné končatiny, chvost. 

 
 

PU – str. 62, 63 
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3. a) Žiaci porovnajú časti tela mačky domácej s časťami tela ďalších suchozemských 

živočíchov na obrázkoch. Hľadajú spoločné a rozdielne znaky. 

b) Žiaci sa snažia porozprávať, ako živočíchy získavajú potravu. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o mačke domácej. Pomáhajú si informáciami v zápisníku 

detektívov. 

 

4. a) Žiaci doplnia správne do okienok pomenovania častí hlavy mačky domácej: uši, oči, ňufák, 

papuľa, hmatové fúzy. 

b) Žiaci povedia názvy zmyslov, ktoré patria k jednotlivým častiam hlavy (uši – sluch, oči – 

zrak, ňufák – čuch, papuľa – chuť, hmatové fúzy – hmat). 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

5. Žiaci vyhľadajú a doplnia ďalšie zaujímavosti o mačke domácej. Písomne odpovedajú na 

otázky. Pomáhajú si encyklopédiou alebo internetom. 

Odkiaľ pochádza mačka domáca? Predpokladá sa, že mačka domáca pochádza z africkej 

divej mačky. Zdomácnenie má pravdepodobne pôvod na Strednom východe. Mačky sa našli u 

pravekého človeka v kopách odpadkov. Nie je jasné, či na ne poľoval, či ich krotil a choval. 

Starí Egypťania používali mačky ako strážcov obilných skladov a uctievali ich ako bohov. 

Keď zomreli, smútili. Dávali ich mumifikovať, vďaka čomu bol identifikovaný prvý domáci 

druh mačky ako Felis libyca. Mačky boli privezené z Egypta do Talianska, odkiaľ sa rozšírili 

po celej Európe. Z Anglicka ich prví kolonisti vzali so sebou do Nového sveta. Predkovia 

dlhosrstých mačiek pochádzajú zrejme z divých mačiek z Iránu a z Afganistanu. 

Koľko mláďat zväčša rodí? 3 až 8 mláďat. 
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Čo znamená, keď mačka vlní a pohojdáva chvostom? Pokiaľ je to len veľmi jemné 

vlnenie, ide o prejav veľkej náklonnosti, ak vrtí chvostom vyjadruje nevôľu, podráždenie, 

nespokojnosť. 

Približne koľko hodín mačka denne spí? Priemerne 16 hodín denne. 

 

6. a) Žiaci samostatne vyplnia test – zakrúžkujú správnu odpoveď o mačke domácej. Odpovede 

si porovnajú so spolužiakmi. 

b) Žiaci vymyslia a napíšu podobný test o inom suchozemskom živočíchovi. Test dajú 

spolužiakom. 

c) Žiaci na papier nakreslia jedným ťahom mačku tak, ako je to v pracovnej učebnici. 

 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE NA LÚKE 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť:  

 vnímať lúku ako priestor, kde žije veľké množstvo rôznorodých živočíchov,  

 že živočíchy žijúce na lúke majú stavbu tela a spôsob života prispôsobený lúčnemu 

porastu, 

 že prítomnosť rôznych druhov živočíchov možno zistiť podľa zvukov, ktoré sa z lúky 

ozývajú, že aj keď sa na prvý pohľad lúky na seba podobajú, môžu byť obývané rôznymi 

živočíchmi, 

 že na lúke žijú rôznorodé živočíchy a vie túto rôznorodosť objektívne skúmať, vie 

druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) päť 

typických zástupcov slovenských lúk (koník lúčny, lienka sedembodková, voška ružová, 

mlynárik kapustný, kvetárik dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné znaky týchto 

živočíchov, 

 o živočíchoch samostatne získavať ďalšie informácie a rozprávať o spôsobe ich života, 

 detailným pozorovaním a porovnávaním identifikovať rozdiely v živočíšnych druhoch, 

ktoré patria do tej istej skupiny živočíchov, ale sú odlišnými druhmi (rôzne druhy 

pavúkov, motýľov, koníkov, mravcov a pod.). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, ENV, OSR 

Cieľové kompetencie: Žiak vníma lúku ako priestor, kde žije veľké množstvo rôznorodých 

živočíchov. Vie, že živočíchy tu žijúce majú stavbu tela a spôsob života prispôsobený lúčnemu 

PU – str. 64, 65, 66, 67 
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porastu. Žiak vie, že prítomnosť rôznych druhov živočíchov možno zistiť podľa zvukov, ktoré sa z 

lúky ozývajú. Vie aj to, že aj keď sa na prvý pohľad lúky na seba podobajú, môžu byť obývané 

rôznymi živočíchmi. Žiak si uvedomuje, že na lúke žijú rôznorodé živočíchy, a vie túto 

rôznorodosť objektívne skúmať. Žiak vie druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie vymenovať 

(nazvať rodovými názvami) päť typických zástupcov slovenských lúk (koník lúčny, lienka 

sedembodková, voška ružová, mlynárik kapustný, kvetárik dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné 

znaky týchto živočíchov. O živočíchoch získava samostatne ďalšie informácie a vie rozprávať o 

spôsobe ich života. Žiak vie detailným pozorovaním a porovnávaním identifikovať rozdiely v 

živočíšnych druhoch, ktoré patria do tej istej skupiny živočíchov, ale sú odlišnými druhmi (rôzne 

druhy pavúkov, motýľov, koníkov, mravcov a pod.). 

 

1. a) Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. 

b) Pomenujú živočíchy na obrázkoch, ktoré žijú na lúke. Pomáhajú si slovami pod zadaním. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

2. Žiaci nájdu na internete alebo v encyklopédii rôzne druhy koníkov žijúcich na lúke. Na riadky 

napíšu ich celé názvy a aspoň jednu odlišnosť od koníka lúčneho. Úloha je vhodná aj ako 

domáca úloha (koník sťahovavý, koník pestrý, koník modrokrídly, koník zlatistý, koník 

zelený...). 

3. Žiaci napíšu na čiaru, aký význam majú koníky lúčne  v prírode (sú súčasťou potravinového 

reťazca – sú potravou pre mnohé živočíchy). 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

4. Žiaci nájdu na internete alebo v encyklopédii rôzne druhy vošiek (voška maková, voška 

kapustová, voška broskyňová, voška jabloňová, voška krvavá, voška rašetliaková...). Na 

riadky napíšu ich celé názvy a aspoň jednu odlišnosť od vošky ružovej. Úloha je vhodná aj 

ako domáca úloha. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

5. Žiaci nájdu na internete alebo v encyklopédii rôzne druhy lienok (lienka dvojbodková, lienka 

štvorškvrnitá, lienka veľká...). Na riadky napíšu ich celé názvy a aspoň jednu odlišnosť od 

lienky sedembodkovej. Úloha je vhodná aj ako domáca úloha. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

6. Žiaci nájdu na internete alebo v encyklopédii rôzne druhy pavúkov (pradiarka pestrá, strehúň 

škvrnitý, stepník červený, križiak...). Na riadky napíšu ich celé názvy a aspoň jednu odlišnosť 

od kvetárika dvojtvarého. Úloha je vhodná aj ako domáca úloha. 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

7. Žiaci nájdu na internete alebo v encyklopédii rôzne druhy motýľov (jasoň chochlačkový, 

jasoň červenooký, žltáčik vikový, dúhovec väčší, babôčka pávooká...).  Na riadky napíšu ich 

celé názvy a aspoň jednu odlišnosť od mlynárika kapustného. Úloha je vhodná aj ako domáca 

úloha. 

8. Po prečítaní a vysvetlení zadania pracujú žiaci samostatne.  

a) Spoja čiarou živočícha s jeho znakmi (napr.: koník lúčny – bezstavovec, hmyz, 3 páry nôh, 

rastlinná potrava, mláďatá sa liahnu, nedokonalá premena...). Môžu si pomáhať 

zápisníkmi detektívov. 

b) Žiaci spoločne diskutujú, ktoré znaky majú živočíchy spoločné a ktoré rozdielne (koník 

lúčny, voška ružová, lienka sedembodková a mlynárik kapustný sú hmyz, majú tri páry 

nôh, sú to bezstavovce, koník lúčny, voška ružová a mlynárik kapustný sa živia rastlinnou 

potravou, kvetárik dvojtvarý a mlynárik kapustný sa živia mäsitou potravou a podobne). 

9. Žiaci samostatne vyfarbia rovnakou farbou plôšky so slovami, ktoré k sebe patria (koník – 

lúčny, voška – ružová, kvetárik – dvojtvarý, lienka – sedembodková, mlynárik – kapustný). 

 
10. Žiaci v trojsmerovke označia (vyfarbia, zakrúžkujú, prečiarknu) potravu, ktorou sa živí  larva 

mlynárika kapustného (kel, kapusta, karfiol, kaleráb). 

 
 

11. Žiaci dokreslia chýbajúcu polovicu živočíchov. Obrázky môžu vyfarbiť. 

 

12. Žiaci v názvoch živočíchov farebne zvýraznia ukryté slová. 

LIENKA SEDEMBODKOVÁ, KVETÁRIK DVOJTVARÝ, MLYNÁRIK KAPUSTNÝ 
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      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE NA POLI 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť:  

 že polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať plodiny, ktoré potrebuje na svoju obživu, 

 že ten istý živočích vyskytujúci sa prirodzene na lúke je na poli považovaný za škodcu, 

 pozorovaním zistiť, že na poliach žije menej druhov živočíchov ako na medziach a na 

lúkach,  

 vymenovať (pomenovať rodovým menom) päť zástupcov živočíchov, ktoré žijú na 

poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), 

opísať ich a povedať, čím sa živia, 

 informácie spájať a vytvárať tak jednoduchý potravinový reťazec, o živočíchoch nájsť 

informácie v encyklopédii. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, obrázky rôznych živočíchov, prípadne rastlín 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať plodiny, ktoré 

potrebuje na svoju obživu. Žiak si uvedomuje, že ten istý živočích vyskytujúci sa prirodzene na 

lúke je na poli považovaný za škodcu. Žiak vie pozorovaním zistiť, že na poliach žije menej 

druhov živočíchov ako na medziach a na lúkach. Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým 

menom) päť zástupcov živočíchov, ktoré žijú na poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol 

sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), vie ich opísať a vie povedať, čím sa živia. Informácie 

vie spájať a vytvárať tak jednoduchý potravinový reťazec. O živočíchoch vie nájsť informácie v 

encyklopédii. 

 

 

1. a)  Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Spoločne diskutujú o význame textu. 

b) Žiaci napíšu názvy živočíchov na obrázkoch, ktoré žijú na lúke. Pomáhajú si slovami 

napísanými pod zadaním, prípadne encyklopédiou alebo internetom. 

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 68, 69 
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2. a) Žiaci porovnajú podľa obrázkov zajaca poľného a králika poľného. Opisujú jednotlivé časti 

tela, sfarbenie. Následne si prečítajú vety pod obrázkami a diskutujú o nich. 

b) Žiaci označia hviezdičkou rozdielne znaky a krúžkom spoločné znaky.  

 
 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Zajac poľný má zadné nohy dlhšie ako predné, a preto môže lepšie uháňať hore kopcom ako 

dolu kopcom. Najvyvinutejší zo zmyslov má sluch. Mláďatá vedia skoro hneď po narodení 

behať. Králik poľný  pochádza zo Španielska. Samica vrhne ročne 10 až 40 mláďat. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Podľa vyfarbených plôšok sa žiaci pokúsia živočíchy súvisle opísať. 

 

    DOBRÝ NÁPAD! 

 Žiaci vytvárajú potravové reťazce pomocou obrázkov. 

 

 

3. Žiaci vyfarbia plôšky so znakmi, ktoré majú hraboš poľný a škrečok poľný spoločné. 

 

Je cicavec. Mláďatá sa rodia. Mláďatá sa liahnu 

z vajec. 

Dýcha pľúcami. 

Dýcha žiabrami. Je hlodavec. Telo má pokryté 

srsťou. 

Telo má pokryté 

perím. 

Žije na poli. Žije na lúke. Žije v nore. Škodí na poli. 

Rýchlo sa 

rozmnožuje. 

Je potravou pre dravé 

vtáky. 

Je bylinožravec. Je mäsožravec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Žiaci porozprávajú podľa obrázkov, ako v prírode funguje potravový reťazec. 

b) Žiaci nakreslia na papier podobný príklad, v ktorom bude človek. Napr.: tráva – krava – 

človek... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Potravou sokola sťahovavého sú drobné vtáky, ako sú hrdličky, drozdy atď., ktoré môžeme 

stretnúť práve pri poliach. 
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      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE V PÔDE 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

Žiak sa má naučiť:  

 že mnohé živočíchy žijú v pôde, vie uviesť príklad krta a dážďovky,  

 že živočíchy žijúce v pôde tiež potrebujú dýchať vzduch, vytvárajú si pod zemou komôrky, 

 vysvetliť, že ak ich zaleje voda, utopia sa, spájať vedomosť so skúsenosťou a jav objasniť 

na dážďovke. 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú v pôde, vie uviesť príklad krta a 

dážďovky. Vie, že živočíchy žijúce v pôde tiež potrebujú dýchať vzduch, vytvárajú si pod zemou 

komôrky. Vie vysvetliť, že ak ich zaleje voda, utopia sa. Spája vedomosť so skúsenosťou a jav 

objasňuje na dážďovke. 

 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov a uvažujú, ktoré živočíchy žijú v pôde. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci samostatne napíšu, čo sa dozvedeli o krtovi podzemnom. Pomáhajú si informáciami 

v zápisníku detektívov. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

 

 

PU – str. 70, 71, 72 
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2. a) Žiaci si znovu prečítajú informácie zo zápisníka detektívov o krtovi podzemnom 

a dážďovke. 

b) Vypíšu potrebné údaje do tabuľky a porovnajú ich. (Pracujú podľa podmienok, buď 

samostatne, alebo vo dvojiciach.) 

 

3. a) Žiaci samostatne vyriešia krížovku. Pomáhajú si informáciami v zápisníku detektívov. 

 
 

b) Odpoveď z tajničky doplnia do vety. Vetu si následne spoločne prečítajú.  

Zhrubnutá časť tela dážďovky, v ktorej sa tvoria vajíčka, sa volá opasok. 

 

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o dážďovke obyčajnej. Môžu si pomáhať zápisníkom detektívov. 

 

4. a) Žiaci pomôžu nájsť krtovi cestu chodbičkami von. Cestu obtiahnu ceruzkou alebo ju 

vyfarbia. 

b) Napíšu na čiaru vetu, ktorá je napísaná v správnej chodbe (Krt ničí veľa škodlivého hmyzu.) 

Podľa slov si zopakujú, čo vedia o tomto živočíchovi (napr.: Krt sa živí hmyzom. Rodí živé 

mláďatá, ktoré cicajú materské mlieko – je to cicavec...). 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Obidva živočíchy by zahynuli z nedostatku kyslíka. 

2. Krt podzemný sa živí hmyzom, ktorý sa nachádza v pôde. Pri hľadaní potravy často podrýva 

korene rastlín, ktoré následne uhynú. 

3. Krt aj dážďovka svojím telom prevzdušňujú pôdu (tvoria chodby, do ktorých sa dostane viac 

kyslíka a vody), krty zároveň požierajú veľa škodlivého hmyzu, uhynuté dážďovky obohacujú 

pôdu o živiny. 

 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE VO VZDUCHU – VTÁKY  
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť:  

 že živočíchy, ktoré možno vidieť vo vzduchu, žijú na súši a pre svoj život potrebujú dýchať 

vzduch, že vo vzduchu hľadajú potravu alebo sa ním rýchlo premiestňujú, jav vie 

jednoducho vysvetliť na lastovičke – vo vzduchu loví hmyz, ktorým kŕmi svoje mláďatá, v 

zime vo vzduchu hmyz nelieta, a tak sa lastovičky sťahujú do teplých krajín, kde je hmyzu 

vo vzduchu dostatok,  

 opísať skupinu vtákov a vymenovať niekoľko zástupcov (napríklad vrabec, drozd, 

lastovička, sokol, labuť), opísať spôsob života daných živočíchov, uvedomiť si, že sa 

vzájomne odlišujú napríklad spôsobom získavania potravy (dravé a nedravé vtáky), že 

všetky vtáky kladú vajcia, ďalej opísať, ako sa vtáky o vajcia a neskôr aj o mláďatá 

starajú, 

 že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych miestach a možno ich rozpoznať aj podľa typu 

hniezda a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec,  

 že medzi vtáky patria aj nelietavé živočíchy, napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie a 

zobák, tak ako ostatné vtáky, uvedené živočíchy vizuálne rozpoznať. 

 

PU – str. 73, 74, 75, 76, 77 
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Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, obrázky rôznych vtákov 

Prierezové témy: OSR, MEV, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy, ktoré možno vidieť vo vzduchu, žijú na súši a pre 

svoj život potrebujú dýchať vzduch. Žiak vie, že vo vzduchu hľadajú potravu alebo sa ním rýchlo 

premiestňujú. Jav vie jednoducho vysvetliť na lastovičke. Vo vzduchu loví hmyz, ktorým kŕmi 

svoje mláďatá. V zime vo vzduchu hmyz nelieta, a tak sa lastovičky sťahujú do teplých krajín, kde 

je hmyzu vo vzduchu dostatok. Žiak vie opísať skupinu vtákov a vie vymenovať niekoľko 

zástupcov (napríklad vrabec, drozd, lastovička, sokol, labuť). Vie opísať spôsob života daných 

živočíchov, uvedomuje si, že sa vzájomne odlišujú napríklad spôsobom získavania potravy 

(dravé a nedravé vtáky). Zároveň vie, že všetky vtáky kladú vajcia, a vie opísať, ako sa vtáky o 

vajcia a neskôr aj o mláďatá starajú. Žiak vie, že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych 

miestach a možno ich rozpoznať aj podľa typu hniezda a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec. 

Vie, že medzi vtáky patria aj nelietavé živočíchy, napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie a 

zobák, tak ako ostatné vtáky. Uvedené živočíchy vie vizuálne rozpoznať. 

 

 

1. a) Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov a spoločne sa porozprávajú o obsahu. 

b) Diskutujú o tom, čo majú cicavce a vtáky spoločné (dýchajú pľúcami kyslík zo vzduchu...) 

 

2. Žiaci pomenujú časti tela lastovičky obyčajnej a správne ich doplnia do obrázka. Pomáhajú si 

slovami napísanými pod zadaním úlohy. 

 

 
3. a) Žiaci do okienok napíšu, podľa ktorých znakov vieme, že daný živočích je vták (lieta, má 

perie, zobák, dve nohy, znáša vajcia...). 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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4.  a) Žiaci napíšu názvy vtákov, ktoré sú na obrázkoch. Stačí napísať len rodové názvy (sliepka, 

hus, ďateľ, moriak, dudok, kačka, orol, sova). 

b) Žiaci červenou pastelkou zakrúžkujú, prípadne vyfarbia názvy všetkých domácich vtákov 

(sliepka, hus, moriak). 

c) Žiaci modrou pastelkou zakrúžkujú, prípadne vyfarbia názvy všetkých divých vtákov 

(ďateľ, dudok, kačka, orol, sova). 

 

 
 

5. a) Žiaci ústne porovnajú stavbu tela dravého a nedravého vtáka. Pomáhajú si obrázkami orla 

a vrabca (veľkosť tela, veľkosť zobáka, sfarbenie, pazúry...). 

b) Žiaci napíšu na riadky, čo majú dravé a nedravé vtáky spoločné (stavbu tela, perie, znášajú 

vajcia...) a čím sa líšia (veľkosť tela, veľkosť zobáka, sfarbenie, pazúry...). 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  
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6. a) Žiaci si prečítajú informácie o jednotlivých vtákoch. 

b) Vypíšu do tabuľky informácie o jednotlivých vtákoch.  

Pomáhajú si informáciami na strane 76. 

c) Zapísané informácie porovnajú. Zamerajú sa na to, čo majú jednotlivé druhy vtákov 

spoločné a čím sa líšia. 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. vrabec domový – pľúca má prirastené k rebrám, pomáhajú mu udržiavať polohu tela počas 

letu a nadľahčujú jeho telo 

drozd čierny – vyplašený drozd sa ozýva mäkkým kvokavým zvukom, pričom pohadzuje 

krídlami a trasie chvostom. 

lastovička obyčajná – vták povetria, v letku žerie, pije, kúpe sa a kŕmi mláďatá 

sokol myšiar – veľmi obratne a rýchlo lieta, na zemi je však ťarbavý, zvyčajne len skacká, 

pričom si musí pomáhať krídlami; korisť loví väčšinou ráno, alebo večer 

labuť veľká – v minulosti sa labute v Anglicku mohli chovať len s kráľovským povolením; 

majitelia značkovali svoje labute vyrezaním označenia na zobák 

2. Bociany biele odlietajú do strednej a južnej Afriky, no stane sa, že niektoré jedince prezimujú 

aj u nás. 

 

 

      VODA AKO PRIESTOR NA ŽIVOT ŽIVOČÍCHOV  

A RASTLÍN 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a stojatou vodou, 

 vysvetliť „putovanie“ vody od prameňa až do mora,  

 navrhnúť postup, ktorým by zistil, či je tečúca voda studenšia ako stojatá, resp. navrhnúť 

realizáciu podobných výskumných aktivít. 

 

PU – str. 78, 79 
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Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, korková zátka, špagát dlhý asi 1 m, pevná tyč (konár), stopky alebo hodinky so 

sekundovou ručičkou, plastová fľaša, priehľadná fólia, gumička 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, PPZ, DOV, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a stojatou vodou. Vie vysvetliť 

„putovanie“ vody od prameňa až do mora. Žiak vie navrhnúť postup, ktorým by zistil, či je 

tečúca voda studenšia ako stojatá, resp. navrhnúť realizáciu podobných výskumných aktivít. 

 

1. a) Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Diskutujú o význame textu. 

b) Do bublín dopíšu názvy živočíchov, ktoré žijú vo vode. 

 

2. a) Žiaci vytvoria skupiny po 3 – 4. 

b) Spoločne si prečítajú text pod zadaním a doplnia tabuľku. Svoje rozhodnutie sa pokúsia 

zdôvodniť. 

c) Doplnené výsledky z tabuľky si porovnajú s inými skupinami.  

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Detektívna práca v teréne 6:  

Cieľom je zistiť názov vodného zdroja, prúdenie vody (stojatá/tečúca), teplotu vody, rýchlosť 

prúdenia vody a názvy vodných živočíchov a rastlín, ktoré žijú pod vodnou hladinou. 

Podmienkou pozorovania je prítomnosť vodného zdroja (potok, rieka). V triede si žiaci prečítajú 

a vysvetlia postup. Následne sa spoločne presunú k blízkemu vodnému zdroju. Rozdelia sa do 

skupín a pracujú podľa postupu. Výsledky pozorovania a vyhodnotenie pokusu zapíšu do 

pracovnej učebnice. 

 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE VO VODE – VODNÉ ŽIVOČÍCHY 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
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Žiak sa má naučiť: 

 že voda je priestor na život rôznych druhov živočíchov,  

 že niektoré živočíchy sú vodné a iné, aj napriek tomu, že ich nájdeme len pri vodných 

zdrojoch, sú suchozemské,  

  jednoducho vysvetliť rozdiel medzi vodnými a suchozemskými živočíchmi na základe 

poznatku o spôsobe dýchania živočíchov, 

  zistiť z rôznych druhov sekundárnych zdrojov, ako dýchajú rôzne druhy živočíchov, ktoré 

môžeme nájsť pri vodných zdrojoch,  

 že v rôznych druhoch vodných zdrojov žijú rôzne druhy živočíchov. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že voda je priestor na život rôznych druhov živočíchov. Vie, že 

niektoré živočíchy sú vodné a iné, aj napriek tomu, že ich nájdeme len pri vodných zdrojoch, sú 

suchozemské. Vie jednoducho vysvetliť rozdiel medzi vodnými a suchozemskými živočíchmi na 

základe poznatku o spôsobe dýchania živočíchov. Žiak vie zistiť z rôznych druhov sekundárnych 

zdrojov, ako dýchajú rôzne druhy živočíchov, ktoré môžeme nájsť pri vodných zdrojoch. Žiak vie, 

že v rôznych druhoch vodných zdrojov žijú rôzne druhy živočíchov. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o vodných živočíchoch a o stavbe tela rýb. Pomáhajú si zápisníkom 

detektívov. 

 

1. Žiaci vymenujú čo najviac rozdielov medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi (dýchajú 

kyslík zo vzduchu alebo z vody, telo majú pokryté šupinami alebo kožou...). 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE V TEČÚCICH A STOJATÝCH 

VODÁCH 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Žiak sa má naučiť: 

 cieleným pozorovaním zisťovať, aké rôzne vodné živočíchy možno nájsť v potoku, 

pričom využíva poznatky o tom, kde v potoku sa môžu živočíchy skrývať,  
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 vymenovať niekoľko zástupcov vodných živočíchov typických pre slovenské potoky 

(pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica) a opísať ich spôsob života v potoku, uvedené 

živočíchy vie vizuálne rozpoznať a pomenovať rodovým menom, 

 vymenovať niekoľko špecifických zástupcov rýb žijúcich v stojatých vodách (kapor, 

šťuka, úhor, sumec), opísať ich spôsob života a vzájomne ich porovnať, detailným 

pozorovaním rôznych druhov rýb zhodnotiť, ktoré znaky sú pre ryby spoločné a čím sa 

vzájomne odlišujú. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak cieleným pozorovaním zisťuje, aké rôzne vodné živočíchy možno 

nájsť v potoku, pričom využíva poznatky o tom, kde v potoku sa môžu živočíchy skrývať. Vie 

vymenovať niekoľko zástupcov vodných živočíchov typických pre slovenské potoky (pstruh, 

škľabka, rak, krivák, pijavica) a opísať ich spôsob života v potoku. Uvedené živočíchy vie 

vizuálne rozpoznať a pomenovať rodovým menom. Žiak vie vymenovať niekoľko špecifických 

zástupcov rýb žijúcich v stojatých vodách (kapor, šťuka, úhor, sumec). Žiak vie opísať ich spôsob 

života a vzájomne ich porovnať. Detailným pozorovaním rôznych druhov rýb vie zhodnotiť, ktoré 

znaky sú pre ryby spoločné a čím sa vzájomne odlišujú. 

 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Diskutujú o význame viet. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

2. a) Žiaci v zápisníku detektívov podčiarkujú informácie, ktoré sa týkajú spôsobu života 

škľabky veľkej, pijavice lekárskej a raka riečneho. 

b) Žiaci vyhľadajú v encyklopédii alebo na internete ďalšie zaujímavosti o týchto živočíchoch 

a napíšu tie, ktoré ich najviac zaujali. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

3. a) Žiaci samostatne v zápisníku detektívov podčiarknu informácie, ktoré sa týkajú spôsobu 

života kriváka obyčajného a pstruha potočného. 

b) Žiaci nájdu v encyklopédii alebo na internete ďalšie zaujímavosti o týchto živočíchoch 

a napíšu tie, ktoré ich najviac zaujali. 
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4. Žiaci samostatne po názornom vysvetlení učiteľa napíšu do rámčekov slová,  v ktorých sa 

ukryl rak. 

TRAKY, VRAK, MRAK, DRAK, STRAKA 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

5. a) Žiaci si pozorne prečítajú informácie v zápisníku detektívov. Podčiarknu v ňom to, čo ich 

najviac zaujalo. 

b) Následne si zahrajú vo dvojici hru Kto som? Prvý hovorí základné znaky danej ryby, druhý 

háda, o ktorú rybu ide (napr.: Je to naša najznámejšia ryba. Žije v rybníkoch, priehradách 

a pomaly tečúcich vodách. Živí sa vodnými rastlinami a drobnými živočíchmi. Je to 

všežravec.). Keď spolužiak vie odpoveď, povie STOP. Úlohy si pravidelne vymieňajú. 

 

6. Žiaci porovnajú kapra obyčajného s mačkou domácou. Pomáhajú si informáciami v pracovnej 

učebnici, prípadne encyklopédiou alebo internetom. 

 

 Mačka domáca Kapor obyčajný 

Životné prostredie súš voda 

Pokrytie tela srsť šupiny 

Spôsob dýchania pľúcami žiabrami 

Spôsob pohybu behá, skáče pláva 

Spôsob rozmnožovania Rodí živé mláďatá. Kladie vajcia – ikry. 

Starostlivosť o mláďatá Stará sa o mláďatá. O mláďatá sa nestará. 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

7. Žiaci samostatne vyfarbia červenou pastelkou spoločné znaky sumca západného a úhora 

európskeho. Pomáhajú si informáciami v zápisníku detektívov, encyklopédiami, prípadne 

internetom.  

 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE V MORI 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že živočíchy žijúce v mori by v sladkých vodách neprežili a naopak,  

  že v moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v sladkých vodách, 

ale žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách nežijú; porovnáva najmä ryby, 

  vymenovať a vizuálne rozpoznať niekoľko typických zástupcov morských živočíchov 

(žralok, treska, losos, raja, morský koník, medúza, sépia, koraly) a stručne opísať ich 

spôsob života. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, rôzne mušle z dovolenky 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v sladkých vodách neprežili a 

naopak. Vie, že v moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v sladkých 

vodách, ale žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách nežijú; porovnáva najmä ryby. Vie 
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vymenovať a vizuálne rozpoznať niekoľko typických zástupcov morských živočíchov (žralok, 

treska, losos, raja, morský koník, medúza, sépia, koraly) a vie stručne opísať ich spôsob života. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

1. a) Žiaci samostatne podčiarknu v zápisníku detektívov informácie, ktoré sa týkajú spôsobu 

života koralov, medúz  a sépií. 

b) Nájdu v encyklopédii alebo na internete ďalšie zaujímavosti o týchto živočíchoch a napíšu 

tie, ktoré ich najviac zaujali. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

2. a) Žiaci samostatne vyhľadajú (zakrúžkujú, vyfarbia, prečiarknu) v štvorsmerovke slová: 

žralok, treska, raja, more, ryba, žiabre, plutvy. 

 
b) Zo zvyšných písmen dokončia vetu:  

Žralok, raja a treska sú dravé ryby. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Žiakov dopredu upozorníme, aby si na hodinu priniesli rôzne mušle z dovolenky a spoločne 

ich pozorujeme a vyhľadávame na internete alebo v encyklopédiách ktorému živočíchovi 

patrili. 

 

 

 

3. Žiaci nájdu a zakrúžkujú ďalšie živočíchy, ktoré žijú v slanej morskej vode 

(krab piesočný, delfín skákavý, tuniak modroplutvý, klaun očkatý, sasanka konská, veľryba 

čierna, kosatka dravá). 

 
 

 

4. a) Žiaci samostatne nakreslia vymysleného nezvyčajného morského živočícha.  

b) Vymyslia mu meno a napíšu ho do okienka v pracovnej učebnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. tulene, uškatce, veľryby, kosatky, delfíny, sviňuchy 

2. vráskavec obrovský – druh veľryby 

 

 

      VODNÝ ZDROJ AKO MIESTO NA ROZMNOŽOVANIE 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem vodných živočíchov stretnúť aj tie, ktoré 

sa vo vode alebo pri vode rozmnožujú, ale nedokážu pod vodou žiť, uviesť príklady 

živočíchov tejto skupiny (skokan, mlok, potočník, potápnik, komár, vážka),  
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 že okrem vodných a suchozemských živočíchov poznáme aj obojživelníky a vysvetliť, že 

obojživelník je živočích, ktorý určitý čas svojho života žije pod vodou a v dospelosti žije 

na súši,  

 opísať životný cyklus žaby a objasniť na ňom pojem obojživelník, rozpoznať 

najznámejšie druhy obojživelníkov a pomenovať ich rodovými menami – skokan, 

ropucha, rosnička, mlok,  

 opísať spôsob života skokana zeleného (obojživelník), 

 že v blízkosti vodných zdrojov sa nachádzajú aj drobnejšie druhy živočíchov, ktoré 

potrebujú na rozmnožovanie vodu, uviesť tri príklady (komár, vážka a potočník), 

 poznať rozmnožovací cyklus uvedených druhov a uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na 

svojich rodičov nepodobajú,  

  dávať získané informácie do súvislosti s vedomosťami a so skúsenosťami, ktoré má 

(napríklad prítomnosť veľkého množstva komárov pri vodných zdrojoch rôzneho druhu). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem vodných 

živočíchov stretnúť aj tie, ktoré sa vo vode alebo pri vode rozmnožujú, ale nedokážu pod vodou 

žiť. Vie uviesť príklady živočíchov tejto skupiny (skokan, mlok, potočník, potápnik, komár, 

vážka). Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských živočíchov poznáme aj obojživelníky a vie 

vysvetliť, že obojživelník je živočích, ktorý určitý čas svojho života žije pod vodou a v dospelosti 

žije na súši. Vie opísať životný cyklus žaby a objasniť na ňom pojem obojživelník. Vizuálne 

rozpoznáva najznámejšie druhy obojživelníkov a pomenováva ich rodovými menami – skokan, 

ropucha, rosnička, mlok. Vie opísať spôsob života skokana zeleného (obojživelník). Žiak vie, že v 

blízkosti vodných zdrojov sa nachádzajú aj drobnejšie druhy živočíchov, ktoré potrebujú na 

rozmnožovanie vodu. Vie uviesť tri príklady (komár, vážka a potočník). Pozná rozmnožovací 

cyklus uvedených druhov a uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na svojich rodičov nepodobajú. 

Žiak si dáva získané informácie do súvislosti s vedomosťami a so skúsenosťami, ktoré má 

(napríklad prítomnosť veľkého množstva komárov pri vodných zdrojoch rôzneho druhu). 

 

 

1. Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov a text pod zadaním. Následne sa pokúsia 

dopísať správnu odpoveď. Môžu si pomáhať encyklopédiou alebo internetom. 

Tieto živočíchy voláme obojživelníky. 

 

2. a) Žiaci spoločne pozorujú vývinové štádiá žaby. 

b) Správne spoja čiarou obrázok a názov vývinového štádia. 

c) Vyfarbia názvy tých vývinových štádií, ktoré prebiehajú vo vode 

(vajíčko, žubrienka). 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci samostatne napíšu, čo sa dozvedeli o skokanovi zelenom. Pomáhajú si zápisníkom 

detektívov. 

 

3. a) Žiaci spoločne opíšu podľa fotografií naše najznámejšie obojživelníky. 

b) Navzájom ich porovnajú (tvar tela, farbu, časti tela) a povedia, čo majú spoločné a v čom 

sa líšia. 

c) Opíšu spôsob života skokana zeleného. Môžu si pomáhať zápisníkom detektívov, prípadne 

svojimi  poznámkami. 

 

4. Žiaci samostatne vypočítajú príklady. Výsledky dopíšu do peňaženiek za príkladom. 

Následne si skontrolujú správnosť výpočtu a spoločne sa porozprávajú o dôvodoch, prečo sú 

tieto živočíchy chránené, kto ich ohrozuje a ako môžeme pomôcť pri ich ochrane. 

Rosnička zelená – 165, 97 € 

Ropucha bradavičnatá – 165,97 € 

Mlok hrebenatý – 497,90 € 

 

5. Žiaci vyfarbia rovnakou farbou dvojice slovných spojení, ktoré majú podobný význam. 

Následne sa pokúsia vysvetliť, prečo sa tak niektorým ľuďom hovorí. 

Studený ako žaba – je veľmi studený 

Hľadí ako žaba z prachu – vyjavene sa pozerá 

Sedí ako žaba na prameni – prekáža dobrej veci 

Rozpľasol sa ako žaba – spadol na celú prednú plochu tela 

Je žabe po brucho – je veľmi nízky 

Žaba mláku nájde – nájde príležitosť uplatniť svoje (zlé) sklony 
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6. a) Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov. Následne diskutujú o význame textu. 

b) Pokúsia sa vysvetliť, prečo je pri vodných zdrojoch veľa komárov.  

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

7. a) Žiaci podľa zápisníka detektívov porovnajú rozmnožovanie komára, vážky a potočníka. 

b) Porozprávajú, akú úlohu zohráva voda pri ich rozmnožovaní (Samičky kladú vajíčka na 

hladinu stojatých vôd, prípadne do vody. Niektoré larvy, ktoré sa vyliahnu z vajíčok ešte žijú 

vo vode.). 

c) Doplnia do zápisníka detektívov chýbajúce informácie. 

Komár piskľavý – dokonalá premena 

Vážka – nedokonalá premena 

Potočník obyčajný – dokonalá premena 

 

8. Žiaci spoločne pozorujú obrázok a správne dopíšu vývinové štádiá komára. Pomáhajú si 

slovami pod zadaním. 

 
 

9. Žiaci ku každému živočíchovi doplnia do krúžkov správne čísla. 

Vážka – 1,2,4,5,10 

Potočník – 1,2,3,6,8,9 

Komár – 1,2,3,6,7 – ale len samček, 8 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Niektoré obojživelníky majú jazyk pokrytý lepkavým sekrétom, ktorý uľahčuje chytanie koristi, 

napr. hmyzu. 
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      VODA AKO ZDROJ OBŽIVY ŽIVOČÍCHOV 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem vodných živočíchov stretnúť aj tie, ktoré vo 

vode alebo pri vode hľadajú obživu, ale nedokážu pod vodou žiť,  

 uviesť príklady takýchto živočíchov (korčuliarka, užovka, kačica, hus, labuť),  

 že niektoré suchozemské živočíchy lovia korisť vo vode – ich pohybové orgány umožňujú 

lepší pohyb po vode (kačica a z hmyzu korčuliarka). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem vodných 

živočíchov stretnúť aj tie, ktoré vo vode alebo pri vode hľadajú obživu, ale nedokážu pod vodou 

žiť. Vie uviesť príklady takýchto živočíchov (korčuliarka, užovka, kačica, hus, labuť). Vie, že 

niektoré suchozemské živočíchy lovia korisť vo vode – ich pohybové orgány umožňujú lepší pohyb 

po vode (kačica a z hmyzu korčuliarka). 

 

1. a) Žiaci pomenujú a doplnia chýbajúce časti názvov vtákov. Pomáhajú si slovami za zadaním 

(vrabec domový, holub sťahovavý, hus divá, labuť veľká, sokol sťahovavý, kačica divá). 

b) Samostatne zakrúžkujú obrázky vtákov, ktoré si hľadajú obživu (potravu) vo vode. 

Nasleduje okamžitá spoločná spätná väzba (hus divá, labuť veľká, kačica divá). 

 

PU – str. 92, 93 
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2. a) Žiaci ústne pomocou tabuľky porovnajú kuru domácu s kačicou domácou. 

b) Učiteľ vedie diskusiu so žiakmi, ako je telo kačice prispôsobené na hľadanie potravy vo 

vode (na nohách má plávacie blany, tvar zobáka, mazová žľaza...). 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

      KEDY JE VODA ČISTÁ 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že vo vode sú aj živočíchy, ktoré sú voľným okom neviditeľné a môžu spôsobovať 

ochorenia, ak človek vodu z takéhoto zdroja vypije,  

 že viac takýchto druhov živočíchov sa nachádza v stojatých vodách ako v tečúcich vodách, 

pričom sa môžu nachádzať aj v studniach či v prameňoch,  

 že prítomnosť týchto organizmov sa dá zistiť a po overení, že zdroj vody je pitný, možno 

vodu piť priamo z prameňa,  

 že živočíchy tohto druhu môžu byť zložené len z jednej bunky; žiak má vytvorenú prvotnú 

predstavu o tom, že organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje, čo je bunka. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, mikroskop (len ako ukážka) 

Prierezové témy: ENV, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že vo vode sú aj živočíchy, ktoré sú voľným okom neviditeľné a 

môžu spôsobovať ochorenia, ak človek vodu z takéhoto zdroja vypije. Vie, že viac takýchto 

druhov živočíchov sa nachádza v stojatých vodách ako v tečúcich vodách, pričom sa môžu 

nachádzať aj v studniach či v prameňoch. Žiak vie, že prítomnosť týchto organizmov sa dá zistiť a 

po overení, že zdroj vody je pitný, možno vodu piť priamo z prameňa. Vie, že živočíchy tohto 

druhu môžu byť zložené len z jednej bunky; žiak má vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že 

organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje, čo je bunka. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

1. Žiaci samostatne vyfarbia názvy predmetov a činností, ktoré znečisťujú vodu. (splašky, umelé 

hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa a čistiace prostriedky) 

 

PU – str. 94 
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      PREČO VODA V RYBNÍKU ZOZELENIE 
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že okrem drobných živočíchov môže voda obsahovať aj rovnako drobné rastliny (zložené 

napríklad len z jednej bunky),  

 vo vodnom zdroji vie pozorovať, kde sa riasy vytvárajú, a túto informáciu spája s vlastnou 

skúsenosťou s riasami prítomnými v rôznych vodných zdrojoch (napríklad v prírodných 

bazénoch),  

 pozorovaním zistiť, že riasy sa netvoria v potokoch (v rýchlo tečúcich vodách), naopak, 

môžu sa vytvoriť v nádobách, v ktorých bola naliata studničná voda a ktoré boli vystavené 

teplu (poznatok dokáže zistiť experimentom, ktorý si s pomocou učiteľa sám navrhne), 

 zovšeobecňovať, že riasy sa rozmnožujú v stojatých, dostatočne teplých vodách a z 

rôznych sekundárnych informačných zdrojov zistiť, že premnoženie rias môže spôsobiť 

úhyn vodných živočíchov žijúcich v danom vodnom zdroji,  

 že riasy sú zdrojom potravy pre viaceré druhy živočíchov. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, plastová fľaša, voda z vodného zdroja, v ktorom sa tvoria riasy 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, OŽZ, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže voda obsahovať aj rovnako 

drobné rastliny (zložené napríklad len z jednej bunky). Vo vodnom zdroji vie pozorovať, kde sa 

riasy vytvárajú, a túto informáciu spája s vlastnou skúsenosťou s riasami prítomnými v rôznych 

vodných zdrojoch (napríklad v prírodných bazénoch). Pozorovaním vie zistiť, že riasy sa netvoria 

v potokoch (v rýchlo tečúcich vodách), naopak, môžu sa vytvoriť v nádobách, v ktorých bola 

naliata studničná voda a ktoré boli vystavené teplu (poznatok dokáže zistiť experimentom, ktorý 

si s pomocou učiteľa sám navrhne). Žiak zovšeobecňuje, že riasy sa rozmnožujú v stojatých, 

dostatočne teplých vodách a z rôznych sekundárnych informačných zdrojov zisťuje, že 

premnoženie rias môže spôsobiť úhyn vodných živočíchov žijúcich v danom vodnom zdroji. Na 

druhej strane žiak vie, že riasy sú zdrojom potravy pre viaceré druhy živočíchov. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

PU – str. 95 
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1. Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o tom, či sa už niekedy stretli so sinicami a riasami. 

 

Detektívna práca v teréne 7:  

Cieľom je pozorovať rozmnožovanie rias vo vodnom zdroji. Žiaci spoločne s učiteľom na 

vychádzke navštívia najbližší zdroj vody (rieka, potok, jazero, rybník...). Spoločne pozorujú, či sa 

vo vodnom zdroji nachádzajú riasy. Do plastovej fľaše si naberú vodu z pozorovaného vodného 

zdroja a nechajú ju v triede tri dni na teplom a slnečnom mieste. Následne pozorujú, či sa vo vode 

začnú rozmnožovať riasy – voda zozelenie. Svoje pozorovania zakreslia do pracovnej učebnice. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Premnoženie rias môže spôsobiť vyhynutie vodných rastlín a rýb a to tak, že zabraňujú 

prenikaniu slnečného žiarenia do vody a tiež prísunu životne dôležitého kyslíka. Tým sa aj 

eliminuje prísun potravy pre ryby. 

2. Pŕhlivec, ploskuľa, suchozemská korytnačka, žralok, raja, žubrienky žiab... 

3. Riasy na svoje ďalšie rozmnožovanie potrebujú teplejšiu vodu, ktorá sa nachádza skôr 

v stojatých vodách. 

 

 

      ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE NA INÝCH ŽIVOČÍCHOCH – 

PARAZITY  
 

Žiak sa má naučiť: 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu na iných živočíchoch, kde získavajú aj 

potravu, jav vysvetliť na vybratom živočíšnom druhu (voš detská), objasniť význam 

hygieny pri prevencii proti rozmnožovaniu a šíreniu vší. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

PU – str. 96 
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Prierezové témy: MEV, OSR, OŽZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu na iných živočíchoch, 

kde získavajú aj potravu. Vie jav vysvetliť na vybratom živočíšnom druhu (voš detská). Vie 

objasniť význam hygieny pri prevencii proti rozmnožovaniu a šíreniu vší. 

 

1. a) Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov. 

b) Následne uvažujú o význame slova parazit. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

2. Žiaci vyfarbia  len pri tých opatreniach, ktoré treba urobiť, keď zistíme, že máme vši.  

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Pokiaľ bude každý člen domácnosti používať vlastné hygienické prostriedky, ako sú hrebene, 

kefy a pod., zabráni tak ďalšiemu rozmnožovaniu vší. Častejším praním pri vyšších teplotách 

a žehlením oblečenia, textílií, obliečok  vši môžeme usmrtiť, prípadne zabrániť ich ďalšiemu 

rozmnožovaniu. 

2. pásomnica, mrľa ľudská, mrľa detská, motolica, bičíkovec tenkohlavý,  škrkavka,  machovec, 

blcha, kliešť obyčajný... 

3. Voš detská – nedokonalá premena, larva sa nezakuklí. 
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      DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

 

 

Táto rubrika sa nachádza na konci každej kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie 

k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál 

pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 

 

      SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

 

 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

 

1. Žiaci si overia, čo sa naučili o živočíchoch. Pod jednotlivé obrázky živočíchov napíšu ich 

názvy a čo sa o nich naučili. Píšu len heslovite – napr. hmyz, vajíčka, pľúca, mäsožravec, 

dokonalá premena a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 97 
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      RASTLINY – ŽIVÉ ORGANIZMY 
 

 

 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vymenovať, kde všade rastliny rastú, uviesť, že rastliny rastú aj vo vode, na skalách, vo 

veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj na 

iných rastlinách,  

 vytvárať súvislosti medzi predchádzajúcimi skúsenosťami a aktuálne získavanými 

vedomosťami,  

 že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek tomu, že nie sú také pohyblivé ako 

napríklad živočíchy alebo človek, 

 s pomocou učiteľa identifikovať niektoré zo základných životných prejavov rastlín, 

 uvedomovať si rôznorodosť porastu na lúke a objektívne ju skúmať, druhovú rôznorodosť 

dokázať tak, že vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) päť typických zástupcov 

slovenských lúk (vlčí mak, zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza poľná, lipnica 

lúčna) a opísať rozdielne a zhodné znaky týchto rastlín,  

 detailným pozorovaním a porovnávaním identifikovať rozdiely v druhoch rastlín, ktoré 

patria do toho istého rodu, napríklad mak siaty a vlčí mak,  

 že polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať plodiny, ktoré potrebuje na svoju obživu, 

 že na poliach rastú iné rastliny ako na lúke a že na polia vysadil rastliny človek, pričom 

na lúkach rastú prirodzene,  

 že na poli zvyčajne rastie len jedna plodina, ostatné rastliny rastú len na okrajoch polí, 

 poznať päť druhov plodín, ktoré sa na poliach pestujú najčastejšie (kukurica, repka 

olejná, slnečnica, cukrová repa, obilie), opísať ich a vymenovať využitia danej rastliny,  

 o obilninách, že poznáme rôzne druhy, napríklad pšenicu, raž, jačmeň a ovos, a vie, aké 

rôzne použitie majú dané obilniny. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, obrázky rastlín 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

 

PU – str. 100, 101 
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Cieľové kompetencie: Žiak vie vymenovať, kde všade rastliny rastú, vie uviesť, že rastliny rastú 

aj vo vode, na skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v 

močariskách, ale aj na iných rastlinách. Vytvára súvislosti medzi predchádzajúcimi skúsenosťami 

a aktuálne získavanými vedomosťami. Žiak vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj 

napriek tomu, že nie sú také pohyblivé ako napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou učiteľa 

žiak identifikuje niektoré zo základných životných prejavov rastlín. Žiak si uvedomuje 

rôznorodosť porastu na lúke a vie ju objektívne skúmať. Druhovú rôznorodosť vie dokázať tak, že 

vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) päť typických zástupcov slovenských lúk (vlčí mak, 

zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza poľná, lipnica lúčna) a opísať rozdielne a zhodné 

znaky týchto rastlín. Detailným pozorovaním a porovnávaním vie identifikovať rozdiely v 

druhoch rastlín, ktoré patria do toho istého rodu, napríklad mak siaty a vlčí mak. Žiak vie, že 

polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať plodiny, ktoré potrebuje na svoju obživu. Žiak vie, že 

na poliach rastú iné rastliny ako na lúke a že na polia vysadil rastliny človek, pričom na lúkach 

rastú prirodzene. Vie, že na poli zvyčajne rastie len jedna plodina, ostatné rastliny rastú len na 

okrajoch polí. Žiak pozná päť druhov plodín, ktoré sa na poliach pestujú najčastejšie (kukurica, 

repka olejná, slnečnica, cukrová repa, obilie), vie ich opísať a vymenovať využitia danej rastliny. 

O obilninách vie, že poznáme rôzne druhy, napríklad pšenicu, raž, jačmeň a ovos, a vie, aké 

rôzne použitie majú dané obilniny. 

 

1. Žiaci opíšu krajinu na obrázku. Následne povedia, kde všade rastliny rastú (na poli, na lúke, 

vo vode, na skalách, v lese...). 

 

2. a) Žiaci správne doplnia chýbajúce časti názvov rastlín (lekno biele, zvonček konáristý, 

slnečnica ročná, skalnica horská, kukurica siata, nevädza poľná, žaburinka menšia, 

rumanček roľný, vlčí mak, lipnica lúčna, repka olejná, pšenica siata, cukrová repa). 
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c) Žiaci napíšu do malých okienok v pravom hornom rohu čísla podľa toho, kde rastliny    

rastú. 

1 (na lúke) – zvonček konáristý, vlčí mak, lipnica lúčna 

2 (na poli) – slnečnica ročná, kukurica siata, nevädza poľná, rumanček roľný, repka olejná, 

pšenica siata, cukrová repa 

3 (vo vode) – žaburinka menšia, lekno biele 

4 (na skalách) – skalnica horská 

 

3. a) Žiaci si prečítajú otázku detektíva a spoločne o nej uvažujú. 

b) Vyfarbia rámčeky so slovami, ktoré podľa nich vyjadrujú, že rastliny sú živé organizmy  

(prijíma vodu, rozmnožuje sa, dýcha, prijíma potravu, pohybuje sa). 

c) Svoje rozhodnutie sa snažia zdôvodniť. 

 
4. Žiaci porovnajú znaky života rastlín a živočíchov. Vyfarbia správneho .  

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o rastlinách. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 
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      ČASTI TELA RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že základnú stavbu rastlinného tela tvoria koreň, stonka, list, kvet, plod, že základné 

podmienky na rast rastliny sú: svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda,  

 že rastliny potrebujú pre svoj život vodu, že rastliny sa môžu líšiť v tom, koľko vody pre 

svoj život potrebujú,  

 že niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode a niektoré vodu potrebujú v pôde,  

 uviesť príklady rastlín, ktoré žijú vo vode (lekno, žaburinka), a uviesť príklady rastlín, 

ktoré žijú na miestach s malým množstvom vody (skalnice, kaktusy), uvedený jav s 

pomocou učiteľa prakticky skúmať,  

 uvedomovať si, že rastliny rastú na miestach, ktoré im poskytujú rôzne množstvo vody – 

pri vode i vo vode, ale aj na suchých miestach a skalách,  

 spoznávať, že rastliny rastúce na suchých miestach vydržia dlhšie bez vody ako rastliny 

žijúce vo vlhkých podmienkach,  

 že rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých miestach, neprežijú na miestach s 

priamym slnečným svetlom a, naopak, danú informáciu vie pozorovať v prírode a potvrdiť 

si tak vedomosť skúsenosťou, uvedomuje si, že poznáme aj rastliny, ktoré rastú a kvitnú na 

jar alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie chladnejšie, a potom sú rastliny, ktoré 

kvitnú počas leta, keď je deň dlhý a teplý,  

 uviesť niekoľko príkladov rastlín, napríklad snežienka, reďkovka, chryzantéma alebo 

paprika. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že základnú stavbu rastlinného tela tvoria koreň, stonka, list, 

kvet, plod. Vie, že základné podmienky na rast rastliny sú: svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda. Žiak 

vie, že rastliny potrebujú pre svoj život vodu. Žiak vie, že rastliny sa môžu líšiť v tom, koľko 

vody pre svoj život potrebujú. Vie, že niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode a niektoré 

vodu potrebujú v pôde. Vie uviesť príklady rastlín, ktoré žijú vo vode (lekno, žaburinka), a vie 

uviesť príklady rastlín, ktoré žijú na miestach s malým množstvom vody (skalnice, kaktusy). 

Uvedený jav vie s pomocou učiteľa prakticky skúmať. Uvedomuje si, že rastliny rastú na 

miestach, ktoré im poskytujú rôzne množstvo vody – pri vode i vo vode, ale aj na suchých 

miestach a skalách. Žiak spoznáva, že rastliny rastúce na suchých miestach vydržia dlhšie bez 

vody ako rastliny žijúce vo vlhkých podmienkach. Žiak vie, že rastliny, ktoré prirodzene rastú na 

PU – str. 102, 103 
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tienistých miestach, neprežijú na miestach s priamym slnečným svetlom a naopak. Danú 

informáciu vie pozorovať v prírode a potvrdiť si tak vedomosť skúsenosťou. Uvedomuje si, že 

poznáme aj rastliny, ktoré rastú a kvitnú na jar alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie 

chladnejšie, a potom sú rastliny, ktoré kvitnú počas leta, keď je deň dlhý a teplý. Vie uviesť 

niekoľko príkladov rastlín, napríklad snežienka, reďkovka, chryzantéma alebo paprika. 

 

 

1. a) Žiaci opíšu, čo vidia na obrázku, rastlinu pomenujú. Následne pomenujú jednotlivé časti 

rastliny. Časti rastliny sa žiaci učili v predchádzajúcich ročníkoch. Úloha slúži na 

zopakovanie už prebratého učiva. Doplnené slová: koreň, stonka, listy, kvet, plod. Môžeme si 

pripomenúť rozdiel medzi zrelým a nezrelým plodom. Zároveň pripomenieme žiakom hlavný 

dôvod, prečo rastlina tvorí plod a to, tvorbu semien na ďalšie rozmnožovanie. 

b) Žiaci samostatne nakreslia uvedenú rastlinu do rámčeka, pripomenieme im, aby nezabudli 

na koreň rastliny. 

 
 

2. a) Žiaci samostatne vyznačia – vyfarbia políčka so slovami, ktoré vyjadrujú, čo rastlina 

potrebuje na svoj rast (svetlo, teplo, voda, minerálne látky a vzduch).  

b) Učiteľ pripomenie žiakom pokus s fazuľou z pracovnej učebnice Prírodoveda 2, kde žiaci 

pestovali fazuľu v rôznych podmienkach (ideálne podmienky, bez vody, bez pôdy, bez svetla, 

bez tepla) a názorne videli, že rastlina prosperuje len vtedy ak sú zabezpečené všetky životné 

podmienky. 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.   

 

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, z čoho sa skladá telo rastliny a čo rastlina potrebuje na svoj rast. Pomáhajú si 

zápisníkom detektívov. 

 

 

3. Jednou z podmienok života rastlín je voda. Bez vody by nebol možný život rastlín. Niektoré 

rastliny potrebujú veľa vody, iné znesú aj niekoľkodňové sucho. Úlohou žiakov je zistiť 

pomocou encyklopédií, prípadne internetu názvy rastlín, ktoré sú vodné a ktoré suchomilné. 

Úlohu vypracujú samostatne, prípadne vo dvojiciach. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

4. a) Učiteľ vyzve žiakov, aby si pozorne prezreli obrázky, prečítali si ich pomenovania 

a porozprávali o svojich skúsenostiach s danými rastlinami. 

b) Učiteľ vedie rozhovor so žiakmi o ďalšej z podmienok života – svetle. Rastliny potrebujú 

svetlo na to, aby prebiehala v ich zelených častiach fotosyntéza, a tak sa tvorila potrava pre 

rastlinu. Niektoré rastliny potrebujú veľa svetla. Pri týchto rastlinách zakrúžkujú prázdne 

slniečko (paprika). 

c) Žiaci zakrúžkujú napoly začiernené slniečko pri rastlinách, ktoré potrebujú menej svetla 

a tepla (reďkovka). 

d) Pri rastlinách, ktoré vydržia aj v chladných podmienkach a potrebujú menej svetla 

(snežienka a chryzantéma), zakrúžkujú začiernené slniečko. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. prvosienka jarná, fialka voňavá, šafran, tulipán, zimozel, imelo... 

2. Zameriame sa hlavne na stavbu stonky, koreň, či má rastlina kvet, či na stonke môžeme nájsť 

listy a podobne. 

3. jar – prvosienka jarná, snežienka jarná, fialka voňavá, čerešňa, orgován... 

leto – ruža voňavá, králik, zvonček konáristý, jahoda lesná... 

jeseň – chryzantéma, astra, jesienka... 

celý rok – calendula (mesiačik), mäsožravé rastliny, pelargónie... 

4. imelo, orchidea...  

 

 

      KORENE RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny 

v pôde, 

 že rôzne rastliny majú rôzne korene a danú skutočnosť vedecky skúmať (objektívne s 

meraním a porovnávaním), má osvojený poznatok, že korene sa líšia napríklad veľkosťou, 

pričom veľkosť súvisí s funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny potrebujú veľké 

korene),  

 vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou 

koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy, ako aj vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s 

nedostatkom vody hlbšie korene,  

 poznatky o funkcii koreňa využiť pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení 

prosperovala, a ak neprosperuje, vie tento jav vysvetliť v súvislosti s narušením koreňovej 

sústavy, 

 že koreň môže mať aj zásobnú funkciu, v tejto súvislosti uviesť príklady koreňovej 

zeleniny. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, ukážky rastlín, z ktorých jeme koreň (mrkva, petržlen, zázvor, reďkovka...), špajľa, 

pohár, voda 

PU – str. 104, 105 
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Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie živín z pôdy a 

upevnenie rastliny v pôde. Uvedomuje si, že rôzne rastliny majú rôzne korene a danú skutočnosť 

vie vedecky skúmať (objektívne s meraním a porovnávaním). Má osvojený poznatok, že korene sa 

líšia napríklad veľkosťou, pričom veľkosť súvisí s funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny 

potrebujú veľké korene). Vie vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v 

súvislosti s funkciou koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy. To znamená, že vie napríklad 

vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene. Poznatky o funkcii 

koreňa vie využiť pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení prosperovala, a ak 

neprosperuje, vie tento jav vysvetliť v súvislosti s narušením koreňovej sústavy. Žiak je 

oboznámený s tým, že koreň môže mať aj zásobnú funkciu, vie v tejto súvislosti uviesť príklady 

koreňovej zeleniny. 

 

 

1. Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor detektívov a pokúsia sa vysvetliť obsah textu a dôvod, 

prečo sa hovorí prísť niečomu na koreň. Následne hľadajú ďalšie významy slova koreň: koreň 

zuba, koreň slova, koreň rastlín, koreň vlasu...  

 

2. a) Žiaci pomenujú rastliny na obrázkoch (borovica, púpava, mrkva, slnečnica, vlčí mak, ruža 

šípová) a opíšu ich tvar a veľkosť koreňov. Snažia sa prísť na to, prečo majú rastliny 

rozdielne korene. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o koreňoch rastlín. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Pestovanie petržlenovej vňate – aby si deti overili, aký význam má pre rastlinu koreň, 

môžeme si s nimi urobiť pokus. Žiaci si prinesú koreň petržlenu, ktorý v hornej časti 

prepichnú do kríža tromi špajľami, pomáha im učiteľ, pretože niektoré korene sú príliš 

tvrdé. Takto prepichnutý koreň ponoríme do pohára s vodou tak, aby hviezdica zo špajlí 

udržala koreň vo vzpriamenej polohe v pohári a zároveň zabránila, aby sa koreň celý 

ponoril do vody. Po niekoľkých dňoch sa na vrchu koreňa začne tvoriť zelená vňať a koreň 

začne vypúšťať do vody drobné tenké bočné korene. 

 

 

3. Žiaci samostatne spoja rastlinu s koreňom, ktorý jej patrí. Môžu si pomáhať obrázkami rastlín 

na strane 104. 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

4. Žiaci vylúštia a napíšu na čiaru, aké sú hlavné funkcie koreňa rastlín. Text je písaný odzadu 

(Dýchanie. Čerpanie vody z pôdy. Upevňovanie rastliny v pôde.). 

 

5. Žiaci napíšu názvy rastlín, ktorých koreň môžeme jesť (mrkva, petržlen, reďkovka, cvikla, 

zázvor, paštrnák). 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Rastlina dýcha celým telom, teda aj koreňmi. Prevzdušňovaním – kyprením pôdy sa ku 

koreňom dostane viac vzduchu a zároveň aj vody. 

2. Niekedy sa pri presádzaní poškodia rastline korene a rastlina uhynie. 

3. V oblastiach s nedostatkom vody čerpajú rastliny vodu z podzemných zásob, prípadne z vlahy 

ktorá sa nachádza hlbšie v zemi. Z tohto dôvodu majú rastliny korene hlbšie v zemi. 

4. Smrek obyčajný má pomerne plytké korene, ktoré často trčia aj zo zeme. Pri silnom vetre ho 

neupevňujú dostatočne v pôde, a tak ho vietor ľahšie vyvráti ako napríklad borovicu, ktorá 

má korene hlboko v zemi. 

5. Korene rastlín slúžia na čerpanie vody a v nej rozpustených výživných látok z pôdy. Čím 

väčšia rastlina, tým viac vody a živín potrebuje a tým väčšie korene musí mať. Veľkosť koreňa 

súvisí aj s tým, v akej pôde rastlina rastie a koľko vlahy sa v oblasti, v ktorej rastie, nachádza. 

 

 

      STONKY RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Žiak sa má naučiť: 

 poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou; rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie 

na kry a stromy, detailným pozorovaním zistiť, ktorými vlastnosťami sa stonky odlišujú,  

 že byliny môžu mať napríklad dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, 

oválne, hranaté, môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne,  

 pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie primerane reprodukovať,  

 vysvetliť, že niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa prichytávajú o podklad, a 

dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, ukážky rastlín s rôznymi stonkami 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou. Okrem 

toho, že rastliny vie rozdeliť na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným 

pozorovaním zistiť, ktorými vlastnosťami sa stonky odlišujú. Vie, že byliny môžu mať napríklad 

dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môžu mať na stonke 

PU – str. 106, 107 
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chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne. Žiak vie pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a 

iné nie, informácie primerane reprodukuje. Vie vysvetliť, že niektoré stonky vytvárajú úponky, 

ktorými sa prichytávajú o podklad, a dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu. 

 

1. Žiaci sa pokúsia vysvetliť, prečo sa jednému detektívovi podarilo zlomiť stonku rastliny 

a druhému nie. Cieľom je prísť na to, že niektoré rastliny majú stonku dužinatú, mäkkú, iné ju 

majú drevnatú a tvrdú. 

 

2. a) Žiaci pomenujú rastliny na obrázkoch, vyžadujeme len rodové názvy, nie druhové 

(skorocel, púpava, slnečnica, ruža šípová, lieska, smrek, malina, borovica, materina dúška, 

breza). 

b) Žiaci zakrúžkujú rovnakou farbou rastliny, ktoré majú niečo spoločné (farba kvetu – 

slnečnica, púpava, drevnatá stonka – smrek, borovica, breza, ruža šípová, ker – ostružina, 

ruža šípová, lieska, liečivá rastlina – púpava, materina dúška, skorocel, dužinatá stonka – 

skorocel, púpava, slnečnica, materina dúška...).  

c)  Všetky možnosti sú správne, ak si ich vie žiak logicky zdôvodniť. 

 

3.   Žiaci spoločne porozprávajú podľa obrázkov a pomenovaní, ako delíme rastliny podľa     

stonky. Odporúčame vysvetliť pojem dutá stonka – stonka, ktorá má vo vnútri dierku,  

môžeme deťom názorne ukázať trávu alebo obilie. 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

4.  Žiaci vyfarbia políčka s názvami rastlín, ktoré majú dužinatú stonku, a tak pomôžu nájsť  

     detektívovi cestu k rastline. 
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    DOBRÝ NÁPAD! 

 Obrázky rastlín, ktoré majú na stonke úponky, si môžeme vytlačiť a urobiť v triede výstavku. 

 

 

5.   a) Žiaci nájdu a zakrúžkujú názvy rastlín, ktoré majú na stonke úponky, ktorými sa upínajú na   

      podklad, aby sa mohli ťahať vyššie za slnkom (hrach, vinič, múčnatka, uhorka, plamienok,   

      tekvica). 

      b) Žiaci vyhľadajú obrázky týchto rastlín na internete.  

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. a) Žiaci pomenujú rastliny (žihľava, pšenica, skorocel, pýr, púpava, nevädza) a následne 

pozorujú a opisujú ich stonky. 

b) Zelenou pastelkou zakrúžkujú rastliny, ktoré majú olistenú stonku: žihľava, nevädza. 

c) Červenou pastelkou zakrúžkujú rastliny, ktoré majú holú stonku bez listov, listy vyrastajú 

zospodu v ružici: skorocel, púpava. 

d) Modrou pastelkou zakrúžkujú rastliny, ktoré majú dutú stonku s kolienkami: pýr, pšenica. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Vlčí mak je bylina, lipa malolistá je strom. Pri porovnávaní sa zameriame na stonku – byliny 

ju majú dužinatú a stromy drevnatú. 

2. Stromy majú kmeň a kry ho nemajú. 

3. Holá stonka bez listov – stvol: púpava, skorocel, tulipán, prvosienka, fialka, konvalinka, 

narcis... 
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      LISTY RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 
 

Žiak sa má naučiť: 

 že rastliny sa od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny, 

rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou; pri poskytnutí viacerých rastlinných 

druhov vymenovať niektoré znaky, ktorými sa rastliny odlišujú, a dané znaky primerane 

opísať,  

 jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo, a preto sú listy ploché a 

široké – aby zachytili väčšie množstvo svetla, poznatok vie využiť pri objasňovaní 

pozorovaných javov, napríklad vie na základe pozorovania vysvetliť, že ak rastline 

odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, rôzne listy rastlín 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že rastliny sa od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej 

čepele, kresbou žilnatiny, rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí 

viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré znaky, ktorými sa rastliny odlišujú a dané 

znaky primerane opísať. Žiak vie jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné 

svetlo, a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili väčšie množstvo svetla. Poznatok vie využiť 

pri objasňovaní pozorovaných javov, napríklad vie na základe pozorovania vysvetliť, že ak 

rastline odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo. 

 

1. a) Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov.  

b) Následne sa snažia nájsť ďalšie významy slova list: list zo stromu, list papiera, poslať list, 

list pílky. 

 

2. a) Žiaci vyfarbia listy rastlín. Prečítajú si text, ktorý hovorí detektív. Následne sa pokúsia 

podľa opisu list nájsť. (pagaštan konský) 

b) Žiaci sa pokúsia povedať, z ktorých rastlín listy pochádzajú (javor, dub, buk, lipa, 

pagaštan, breza). 

PU – str. 108, 109 
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Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o listoch rastlín. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

3. Žiaci označia listy podľa toho, či sú jednoduché (J) alebo zložené (Z). V tejto úlohe 

nevyžadujeme od žiakov, aby poznali rastliny, z ktorých pochádzajú listy. Zameriavame sa na 

to, aby pozorovali stavbu listu a rozoznávali stopku a čepeľ jednoduchého a zloženého listu. 

 
 

4. Žiaci pomenujú, z ktorých rastlín listy pochádzajú (buk, skorocel, dub, javor). Následne sa 

pokúsia dokresliť druhú polovicu listov a ich žilnatinu. Môžeme sa s nimi porozprávať 

o rôznych druhoch žilnatiny. Vhodné je pozorovanie žilnatiny na skutočných listoch, ktoré si 

žiaci prinesú na hodinu, prípadne si ich môžeme nazbierať na vychádzke. Po dokreslení 

žilnatiny žiaci listy vyfarbia. Môžu si pomáhať aj atlasom rastlín. 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1.   Žiaci si vyrobia herbár z vylisovaných jednoduchých aj zložených listov. 

2.   Od žiakov nevyžadujeme pojem fotosyntéza – je to veku neprimerané. Snažíme sa 

o jednoduché zdôvodnenie. Tak ako každý živý tvor, aj rastliny potrebujú pre svoj život 

potravu. Tá sa tvorí v listoch pôsobením  svetla (energie), vody, ktorá sa v nich nachádza, 

zeleného farbiva a oxidu uhličitého. Bez slnečného svetla, prípadne iného zdroja svetla by 

tento proces nefungoval. Preto rastlina, ktorá má zabezpečené všetky ostatné životné 

podmienky, ale svetlo nie, neprospieva. (Môžeme si pripomenúť pokus z Prírodovedy 2.) 

3.   Farba listov môže byť: zelená, žltá, červená, hnedá, biela, fialová, čierna. 

4.  Úlohou listov je zachytávať slnečné svetlo, pomocou ktorého následne listy vytvárajú 

potravu pre rastlinu. Ak rastline odstránime listy, zabránime vytváraniu potravy, a ak listy 

rýchlo nedorastú, môže rastlina uhynúť. 
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      KVETY RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že rastliny sa od seba odlišujú rôznym tvarom, farbou a zložením kvetov, pri porovnávaní 

kvetov si okrem farby všíma tvar a počet lupeňov, farbu a počet tyčiniek,  

 že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu, že niektoré rastliny majú 

samostatné kvety a iné ich majú zoskupené do súkvetí,  

 pozorovať aj veľmi drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, 

skorocelu, žihľavy či rôznych druhov tráv; jednoducho vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa 

vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená,  

 že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých v ďalšom 

roku vyrastú nové rastliny, že kvety môžu mať rôzne tvary, veľkosti, niekedy sú 

nenápadné, inokedy veľmi výrazné,  

 že niektoré rastliny poznáme zvyčajne v kvete a iné skôr bez kvetov, vysvetliť túto 

skutočnosť tým, že niektoré kvety kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú veľmi krátko,  

 že v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety, 

a len vtedy sa môže kvet zmeniť na plod. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, ukážky rôznych kvetov 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že rastliny sa od seba odlišujú rôznym tvarom, farbou a 

zložením kvetov. Pri porovnávaní kvetov si okrem farby všíma tvar a počet lupeňov, farbu a 

počet tyčiniek. Vie, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu. Vie, že niektoré 

rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú zoskupené do súkvetí. Vie pozorovať aj veľmi 

drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či rôznych 

druhov tráv. Jednoducho vie vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú 

semená. Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých 

v ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Žiak vie, že kvety môžu mať rôzne tvary, veľkosti, niekedy 

sú nenápadné, inokedy veľmi výrazné. Žiak si uvedomuje, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne 

v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov. Vie vysvetliť túto skutočnosť tým, že niektoré kvety kvitnú 

pomerne dlho a iné veľmi krátko. Žiak vie, že v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, 

ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety, a len vtedy sa môže kvet zmeniť na plod. 

 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Porozprávajú sa, aké vlastnosti by mohol mať človek, 

ktorého nazývame kvietok (nezbedný, prefíkaný, prešibaný...). 

PU – str. 110, 111 
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2. a) Žiaci pomenujú rastliny, ktorým patria kvety na obrázkoch. Stačia nám rodové názvy, 

nevyžadujeme druhové (pagaštan, púpava, lieska, prvosienka, tulipán, vlčí mak, orech, 

skorocel, orgován, nezábudka, mučenka, žihľava). Môžu si pomáhať encyklopédiou alebo 

internetom. 

 

b) Žiaci zakrúžkujú rovnakou farbou kvety, ktoré majú niečo spoločné (farbu – mak, tulipán, 

tvar – orgován, pagaštan...) a hľadajú vlastné podskupiny na základe rôznych vonkajších 

znakov. 

c) Svoj výber sa žiaci pokúsia zdôvodniť. Učiteľ nesmie zabudnúť oceniť zaujímavé, 

originálne zoskupenia. 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o kvetoch rastlín. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

3. Žiaci samostatne doplnia názvy rastlín na obrázkoch. Pomáhajú si rastlinami z úlohy 2.  

 
 

4. a) Žiaci dokreslia druhú polovicu kvetov. Učiteľ ich usmerní, aby nezabúdali na tyčinky 

a piestik. 

b) Kvety následne vyfarbia. 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1.  Medzi najdlhšie kvitnúce rastliny patrí Lagerstroemia Indica. Je to rastlina pôvodom z Číny,  

odkiaľ bola v 18. storočí rozšírená do USA a Spojeného kráľovstva. Táto drevina má 

červenoružové kvety a je zrejme najdlhšie kvitnúcim kríkom na svete. Obdobie jej kvitnutia je 

až 120 dní v roku! Rastie do výšky 10 m.  

Medzi najkratšie kvitnúce rastliny patrí čínska ruža – ibištek čínsky,  z jej krásneho kvetu sa 

môžeme tešiť len jeden deň. 

2.  Žiaci si vyrobia herbár z vylisovaných kvetov. 

3.  Žiaci pozorujú ako sa tvoria semená v súkvetí púpavy. 

4.  Opeľovače – včela, čmeľ, osa, osička, motýle... 

 

      PLODY RASTLÍN 
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Žiak sa má naučiť: 

 vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení,  

 jednoducho opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle),  

 uvedenú informáciu spojiť s vlastnou skúsenosťou s pozorovaním opeľovačov na kvetoch 

a vysvetliť, ako sa peľ z jedného kvetu dostane na druhý a že plod obsahuje semeno,  

 jednoduchým pozorovaním zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré vznikli z 

kvetu a sú nositeľmi semien, že zo semena vyrastie nová rastlina,  

 vysvetliť, že rastliny sa od seba odlišujú tvarom, farbou, veľkosťou a inými 

charakteristikami plodu, detailným pozorovaním zistiť rôzne vlastnosti plodov, skúmať, 

kde sú uložené semená, a rozmýšľať o funkcii plodu, diskutuje s učiteľom a so 

spolužiakmi, 

 s pomocou učiteľa vyhľadávať informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí preto, 

aby sa rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia; preto majú niektoré semená rôzne 

nástroje na to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a prenášali na väčšie vzdialenosti, aby 

mohli letieť vzduchom, prípadne obsahujú veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, 

tie ich prenášajú, uskladňujú, konzumujú). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, ukážky rôznych plodov rastlín 

PU – str. 112, 113 
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Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, OŽZ 

Cieľové  kompetencie: Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po 

jeho opelení. Jednoducho vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, 

motýle). Uvedenú informáciu vie spojiť s vlastnou skúsenosťou s pozorovaním opeľovačov na 

kvetoch a vie vysvetliť, ako sa peľ z jedného kvetu dostane na druhý. Vie, že plod obsahuje 

semeno. Jednoduchým pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré 

vznikli z kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, že zo semena vyrastie nová rastlina. Vie vysvetliť, že 

rastliny sa od seba odlišujú tvarom, farbou, veľkosťou a inými charakteristikami plodu. 

Detailným pozorovaním vie zistiť rôzne vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené semená, a 

zamýšľa sa nad funkciou plodu, diskutuje s učiteľom a so spolužiakmi, s pomocou učiteľa 

vyhľadáva informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí preto, aby sa rastlina 

rozmnožovala ďalej do prostredia; preto majú niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa 

zachytávali na srsti zvierat a prenášali na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť vzduchom, 

prípadne obsahujú veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú, 

konzumujú). 

 

1. Žiaci si prečítajú rozhovor detektívov. Diskutujú o obsahu. Následne do okienok napíšu 

názvy plodov, ktoré poznajú. 

 

2. Žiaci dopíšu názvy rastlín, ktoré majú semená: 

Ukryté v jadrovníku: jablko, hruška 

Ukryté v pevnom obale: vlašský orech, lieskový orech 

Ukryté v struku: fazuľa, hrach, bôb 

Ukryté v kôstke: slivka, čerešňa, višňa, marhuľa, broskyňa 

Voľne rozptýlené v plode: ríbezľa, hrozno, egreš, kivi 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky: 

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o plodoch rastlín. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

3. a) Žiaci pomenujú plody na obrázkoch (hrach, marhuľa, fazuľa, čerešňa, uhorka, jablko). 

b) Následne spoja semeno so správnym plodom. 
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4. Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o tom, ako sa postupne z kvetu vyvíja plod rastliny. 

Následne žiaci v každej trojici správne očíslujú poradie, ako sa z kvetu tvorí plod. Zopakujú 

si pojmy zrelý a nezrelý plod.  

 
 

5. Žiaci podľa obrázkov porozprávajú, kto, čo a ako prenáša semená rastlín v prírode.  

 

6. Žiaci napíšu názvy živočíchov, ktoré sa živia semenami rastlín. Môžu si pomáhať 

encyklopédiou alebo internetom. 

 

 

 

          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1.   Žiaci si urobia v triede výstavku rôznych plodov.  

2. Dužinaté plody sú také plody, ktoré majú po dozretí dužinaté oplodie, v bunkách sa nachádza   

bunková šťava. Niektoré dužinaté plody môžu po čase stratiť určité množstvo vody. Medzi 

dužinaté plody patrí: kôstkovica (A) – má väčšinou jedno semeno ukryté v kôstke (slivka, 

čerešňa), malvica (B) – má 5 – 10 semien uložených v jadrovníku (jablko, hruška), bobuľa 

(C) – má veľa semien uložených voľne v dužine (egreš, dyňa, tekvica, kivi).  

Suché plody – po dozretí oplodie stráca vodu (vysychá). Suché plody môžu byť: pukavé – 

majú viac semien, po dozretí plod praská a semená vypadávajú do priestoru, napr. struk, 

tobolka, mechúrik, šešuľa, šešuľka a pod.; nepukavé – majú väčšinou jedno semeno, po 

dozretí nepraskajú, napr. nažka, oriešok, zrno; rozpadavé – tvorí ho viac semien, po dozretí 

sa neotvára, ale rozpadá na jednosemenné časti, napr. pastruk.  
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      ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN 
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Žiak sa má naučiť: 

 že rastliny možno rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín, ako sú semená,  

 že rastliny možno rozmnožovať napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) a 

odrezkami (maliny), 

 že hľuzy, poplazy a odrezky neobsahujú semená, samostatne skúma, ktoré izbové rastliny 

možno rozmnožovať odrezkami ich rôznych častí. 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie, odrezky rastlín, pôda, igelitové vrecúško, zaváraninový pohár, kvetináč, 

rozprašovač s vodou 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV, PPZ 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že rastliny možno rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín, 

ako sú semená. Vie, že rastliny možno rozmnožovať napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi 

(jahoda) a odrezkami (maliny). Žiak vie, že hľuzy, poplazy a odrezky neobsahujú semená. Žiak 

samostatne skúma, ktoré izbové rastliny možno rozmnožovať odrezkami ich rôznych častí. 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

 

Detektívna práca v laboratóriu 17:  

Cieľom je rozmnožiť izbové rastliny pomocou odrezkov. Týždeň dopredu upozorníme žiakov, 

aby si na hodinu prírodovedy priniesli odrezky rôznych izbových rastlín (muškát, ibištek, fikus, 

potosovec...), kvetináč a zem na sadenie izbových rastlín. Po prečítaní a vysvetlení postupu žiaci 

zasadia odrezky. Zasadené odrezky pozorujú a výsledky pozorovania  a vyhodnotenie zapíšu do 

tabuľky v pracovnej učebnici. 

Vyhodnotenie: 

Izbové rastliny som pomocou odrezkov rozmnožil/-a. 

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 114, 115 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Rastliny sa pomocou listových odrezkov rozmnožujú tak, že sa oddelí list z materskej rastliny, 

odreže sa stonka a list sa vloží vo výsevného substrátu tak, že sa substrátom prikryje asi 

centimeter listu. Črepník sa postaví na svetlé miesto bez priameho slnka, kde je teplota 20 °C. 

List potrebuje vysokú vlhkosť vzduchu, preto sa odporúča dať nad črepník fóliu s otvormi. 

2. Ibištek sýrsky a čínsky (prvý je záhradný, druhý bytový druh známy ako čínska ruža), dráče 

(až do októbra), svíby, skalníky (Cotoneaster, až do septembra), lykovec, vtáčí zob, niektoré 

rododendrony (azalky), vresy, zakrslé vŕby, zlatovka (Forsythia, známa ako zlatý dážď), 

zemolezy, cezmína, levanduľa, rozmarín, aktínie, muškáty, mučenky... 

3. Zemiaky majú svoj pôvod v Južnej Amerike, kde ich andskí Indiáni šľachtili okolo 5 000 rokov 

s cieľom odstránenia trpkej chuti a toxínov. Primitívne odrody tam boli hlavnou plodinou 

prinajmenšom od roku 200 nášho letopočtu. Ešte pred dobytím Španielmi sa zemiaky 

pestovali len na úpätí Ánd na území Kolumbie, severnej Argentíny a Čile. Nevie sa presne 

kedy a ako boli privezené do Európy, ale pravdepodobne ich prvý raz doviezli z Kolumbie 

alebo Peru do Španielska okolo roku 1565 a v Anglicku sa objavili na konci 16. storočia. 

 

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o vegetatívnom rozmnožovaní rastlín. Pomáhajú si zápisníkom 

detektívov. 

 

 

      DĹŽKA ŽIVOTA RASTLÍN 
 

 

Strana 102 – 103 

 

Úlohy a kapitoly označené týmto symbolom sú v súlade s požiadavkami Štátneho 

vzdelávacieho  programu  ISCED  1,  sú  však  nad  rámec  minimálneho  obsahového 

a výkonového štandardu. 

 

Žiak sa má naučiť: 

 že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko a že dĺžka života rastliny závisí aj od druhu 

rastliny,  

PU – str. 116 

http://www.zahrada-sk.com/se/sk/fotoa-cotoneaster/
http://www.zahrada-sk.com/se/sk/fotoa-forsythia/
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 že existujú aj rastliny, ktoré žijú len jeden rok, prípadne časť roka: vyrastú zo semena, 

zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú semená, a uhynú, v ďalšom roku zo semien vyrastú 

nové rastliny,  

 že niektoré rastliny nekvitnú každý rok, napríklad v prvom roku vôbec nezakvitnú, 

zhromažďujú látky do zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku (napríklad mrkva). 

 

Pomôcky: pracovná učebnica, dataprojektor, IT, multimediálne CD, pripojenie na internet, 

encyklopédie 

Prierezové témy: MEV, OSR, ENV 

Cieľové kompetencie: Žiak vie, že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko a že dĺžka života 

rastliny závisí aj od druhu rastliny. Vie, že existujú aj rastliny, ktoré žijú len jeden rok, prípadne 

časť roka: vyrastú zo semena, zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú semená, a uhynú. V ďalšom 

roku zo semien vyrastú nové rastliny. Vie, že niektoré rastliny nekvitnú každý rok, napríklad v 

prvom roku vôbec nezakvitnú, zhromažďujú látky do zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku 

(napríklad mrkva). 

 

Zápisník detektívov: 

Pracuj podľa pokynov v metodických komentároch na stranách 13, 14.  

Moje poznámky:  

Žiaci napíšu, čo sa dozvedeli o dĺžke života rastlín. Pomáhajú si zápisníkom detektívov. 

 

1. Žiaci pozorujú obrázky. Pomenujú rastliny na obrázkoch (mrkva, paprika). Spoločne opisujú 

rozdiely v raste. Učiteľ usmerňuje pozorovanie žiakov na to, ako sa tvorí semeno rastlín a za 

aký dlhý čas. Mrkva v jednom roku vyrastie, vytvorí koreň, ktorý prezimuje v pôde, a na 

druhý rok z koreňa vyrastie nová rastlina, ktorá zakvitne a vytvorí semeno – hovoríme, že je 

to dvojročná rastlina (potrebuje dva roky na to, aby vytvorila semeno). Paprika v jednom roku 

vyrastie, zakvitne, vytvorí plod, v ktorom sa tvoria semená – hovoríme, že je to jednoročná 

rastlina (potrebuje jeden rok na vytvorenie semena). 

 

2. Žiaci samostatne v štvorsmerovke vyhľadajú a napíšu na linajky názvy jednoročných rastlín 

(slnečnica, fazuľa, hrach, reďkovka, pšenica, zemiak, sója, ovos). 
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          Hľadáme ďalšie dôkazy: 

Riešenie: 

1. Dvojročné rastliny: sedmokráska obyčajná, klinček bradatý, náprsník červený, sirôtka 

záhradná, divozel veľkokvetý, fenikel obyčajný, nezábudka indigo, slez maurský...  

Trvalky: bleduľa jarná, jesienka obyčajná, astra alpínska, chryzantémy, ruže, gladioly, 

konvalinky, fuksie... 
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      DETEKTÍVNA ENCYKLOPÉDIA 

 

 

Táto rubrika sa nachádza na konci každej kapitoly a žiaci si tu nájdu zaujímavé informácie 

k danej téme. Učiteľ ju môže využiť pri časovej rezerve, môže slúžiť ako východiskový materiál 

pre projekty alebo ako ďalší zdroj informácií.  

 

      SPRÁVA PRE DETEKTÍVNU KANCELÁRIU 

 

 

Za každým tematickým celkom sa nachádza takáto správa (v pracovnej učebnici Prírodoveda 3 

sme ju volali výskumná správa). Jej úlohou je zopakovať si väčšinou formou pojmovej mapy 

nadobudnuté vedomosti. Pojmovú mapu alebo tabuľku môže žiak postupne vypĺňať tak, ako 

preberá učivo, alebo ju vypracuje po prebratí celého celku. Túto rubriku vypĺňa žiak samostatne. 

Strana neslúži ako previerka a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť učiteľovi ako spätná 

väzba za prebratým učivom, pričom by ho mala upozorniť na nedostatočne utvrdené alebo 

pochopené vedomosti, prípadne na to, ako žiak pracuje  a dáva pozor na hodinách. Pri vypĺňaní 

výskumnej správy si môže žiak pomáhať pracovnou učebnicou – čím viac sa k učivu vráti, tým je 

väčšia pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Ak nevie správu vyplniť sám, môže sa poradiť so 

spolužiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti – pomáha učiteľ. 

 

1. Žiaci si overia, čo sa naučili o rastlinách. Najprv pomenujú rastliny na  obrázkoch. Následne 

vyznačia (podčiarknu, zakrúžkujú) správnu informáciu. Môžu si pomáhať pracovnou 

učebnicou, encyklopédiou, prípadne internetom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU – str. 117 

PU – str. 118, 119 
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      ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE 

 

 

 

1. Žiaci samostatne vyfarbia políčka so slovami podľa zadania. Následne si podľa slov 

zopakujú, čo všetko sa naučili. 

 
 

PU – str. 120 
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      PRÍLOHY  

 

Príloha č. 1 – Vysvedčenie detektíva 

Príloha č. 2 – Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP) 4. ročník    

                      (Prírodoveda) 
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Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP) 4. ročník (Prírodoveda) 
(návrh aktualizovaný pre školský rok 2012/2013) 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie (podľa zmeny ŠVP – ISCED 1 z mája 2011) 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť   

Predmet: Prírodoveda 

Počet hodín: 1–2 hodiny týždenne 

Poznámka: TVVP je určený na prácu s novou učebnicou PRÍRODOVEDA 4 – pracovná učebnica pre 1. stupeň 

základných škôl (Adame, Kováčiková) 

Vysvetlivky: PU = Pracovná učebnica, MP = Metodická príručka k tejto učebnici 

Súvisiace tituly* – Multimediálny disk k pracovnej učebnici (MMD) PRÍRODOVEDA 4 pre 1. stupeň základných škôl 

(Adame, Kováčiková) 

 

 

M Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard/konkrétne 

cieľové kompetencie 

Poznámky Súvisiace 

tituly* 
IX.  Detektívny kvíz Skupenstvá látok 

Ľudské telo 

Fyzikálne 

veličiny 

Žiak si zopakuje vedomosti z predchádzajúcich 

ročníkov 

PU str. 2, 3 MMD – 

Detektívny kvíz 

Pátrame po 

tom, čo je 

sila 

Sila Sila ako 

fyzikálna 

veličina.  

 

Žiak vie, že sila je fyzikálna veličina. Pomocou 

vlastných skúseností vie objasniť pojem sila.  

PU str. 4, 5 MMD – Sila 

Magnetická sila Magnetická sila  

Magnet  

Magnetické a 

nemagnetické 

materiály 

Žiak vie, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne 

materiály. Vie, že magnety majú dva póly a vie 

vysvetliť, ako sa dva magnety vzájomne k sebe 

správajú pri rôznych vzájomných pozíciách. 

Žiak vie cieľavedome skúmať, ktoré predmety 

PU str. 6, 7 MMD – 

Magnetická sila 
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sú magnetické a ktoré nie sú magnetické a 

zovšeobecňuje záver, že všetky magnetické 

predmety sú kovové, ale nie všetky kovové 

predmety sú magnetické. Žiak jednoznačne 

rozlišuje pojmy magnet a magnetický materiál. 

Magnetizácia 

magnetických 

materiálov  

Magnetické pole 

Zeme  

Kompas 

Žiak vie, že kovové predmety je možné 

zmagnetizovať a tie sa dočasne správajú samy 

ako magnety. Žiak vie, že zemeguľa má svoje 

vlastné magnetické pole, vďaka ktorému 

fungujú kompasy. Žiak vie vysvetliť funkciu 

kompasu, vie zostrojiť jednoduchý kompas a 

skúmať na ňom pôsobenie magnetického poľa 

Zeme a magnetického poľa rôznych druhov 

magnetov. 

PU str. 8, 9  

Gravitačná sila Gravitačná sila 

Veľkosť a smer 

sily 

Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k 

zemi je pôsobenie sily, ktorú nazývame 

gravitačnou. Vie, že ak pôsobíme na padajúci 

predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia 

gravitačnej sily, je možné pád predmetov 

spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť opačný smer 

pohybu. To znamená, že žiak implicitne chápe, 

že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, 

aj keď tento poznatok nevyjadruje. 

PU str. 10, 11 MMD – 

Gravitačná sila 

Gravitačná sila 

a hmotnosť 

predmetov 

Gravitačná sila a 

hmotnosť 

predmetov 

 

 

 

 

 

 

Žiak vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, 

ktoré predmety padajú rýchlejšie a ktoré 

pomalšie, pričom si sám navrhuje objektívny 

spôsob merania rýchlosti padania predmetov. 

Žiak sa následne snaží vysvetliť 

(zovšeobecnením výsledkov merania), ktoré 

predmety padajú rýchlejšie a prečo. Žiak si vie 

overiť výsledky svojho skúmania hľadaním 

informácií v rôznych sekundárnych 

PU str. 12, 13 

 

 

MMD – 

Gravitačná sila 

a hmotnosť 

predmetov 
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Gravitačná sila a 

objem 

predmetov  

Odpor vzduchu 

informačných zdrojoch. 

Skúma súvislosť medzi hmotnosťou predmetu 

a rýchlosťou jeho pádu. Dáva jav do súvislosti 

s pôsobením gravitačnej sily. Vytvára 

predpoklady o rýchlosti pádu predmetov, 

konštruuje postup, ktorým si svoje predpoklady 

overuje, vytvára záver a diskutuje o ňom so 

spolužiakmi, pričom vysvetľuje pomocou 

používania poznatkov získaných pri overovaní. 

Pri argumentácii spontánne využíva vlastnú 

minulú skúsenosť. 

 Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str. 14, 15 

 

 

X. Pátrame po 

tom, čo je 

vesmír 

Vesmír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír  

Vesmírne telesá  

Vákuum  

Čierne diery 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to 

prostredníctvom opisu jeho súčastí a 

vzájomného usporiadania týchto súčastí. Vie, 

že vo vesmíre nie je vzduch, ten je sústredený 

v podobe atmosféry okolo planét. Žiak taktiež 

vie, že vo voľnom vesmíre nepôsobí gravitačná 

sila. Vie vysvetliť, že gravitačná sila pôsobí len 

do určitej vzdialenosti od vesmírnych telies. 

Má základnú informáciu o čiernych dierach a 

ich v vplyve na hmotu. 

PU str. 16 

 

MMD – Vesmír 

 



 

St
ra

n
a1

3
7

 

Môže človek 

prežiť vo 

vesmíre? 

Podmienky 

života vo 

vesmíre  

 

Žiak vie, že živé organizmy potrebujú pre svoj 

život kyslík a preto kvôli absencii atmosféry vo 

voľnom vesmíre neprežijú. Žiak vie, že ak chce 

človek vystúpiť do vesmíru, musí mať 

zabezpečené dýchanie prostredníctvom 

skafandra. Okrem kyslíka skafander poskytuje 

človeku ochranu pred chladom (žiak vie, že vo 

vesmíre je veľmi chladno). 

PU str. 17 

 

MMD – Môže 

človek prežiť 

vo vesmíre? 

Skúmanie 

vesmíru 

Skúmanie 

vesmíru – 

ďalekohľad, 

hvezdáreň, 

umelá družica, 

vesmírna stanica, 

rakety, 

raketoplány 

Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma 

vesmír zo zeme (ďalekohľady, hvezdárne, 

planetáriá) a ako ho skúma z vesmíru. Vie 

vysvetliť, čo je to umelá družica, čo je to 

vesmírna stanica a kde sa nachádza a aké majú 

dané zariadenia funkcie. 

 

PU str. 18 MMD – 

Skúmanie 

vesmíru 

Hviezdy a 

planéty 

Planéta  

Hviezda  

Galaxia  

Súhvezdie 

 

 

 

 

Slnečná sústava  

Prirodzené 

družice planét  

 

Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda 

a vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi planétou a 

hviezdou. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi 

Slnečnou sústavou, galaxiou (Mliečna dráha) a 

súhvezdím. Žiak rozpoznáva základné 

súhvezdia zimnej a letnej oblohy (súhvezdie 

Orion, súhvezdie Veľký voz) a vie pozorovať 

pohyb súhvezdí po oblohe počas roka. 

Žiak vie, že Slnečná sústava má osem planét, 

ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej 

vzdialenosti. Vie planéty vymenovať. Žiak vie 

vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou družicou 

Zeme a vie, že aj ostatné planéty Slnečnej 

sústavy majú prirodzené družice, niektoré ich 

majú dokonca niekoľko. Žiak vie vysvetliť, 

ako sa planéty Slnečnej sústavy pohybujú 

PU str. 19 – 21 MMD – 

Hviezdy a 

planéty 
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okolo Slnka a ako samy rotujú okolo vlastnej 

osi. 

Pohyby Zeme Rotácia Zeme 

okolo vlastnej 

osi – striedanie 

dňa a noci  

 

 

 

 

 

Naklonenie 

Zemskej osi  

Rotácia Zeme 

okolo Slnka  

Striedanie 

ročných období 

Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, 

čo spôsobuje striedanie dňa a noci. Vie, že 

Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín. 

Žiak vie vysvetliť, prečo je cez deň svetlo a v 

noci tma a ako tento jav súvisí s tým, že cez 

deň nie je na oblohe vidieť hviezdy. Spontánne 

vytvára predpoklady a pri diskusii argumentuje 

vlastnou skúsenosťou. Žiak vie striedanie dňa a 

noci demonštrovať na modeli Slnečnej sústavy. 

Žiak vie, že zemská os je naklonená a zároveň 

vie, že Zem rotuje okolo Slnka (vie, že Zem 

obletí okolo Slnka za jeden rok). Žiak vie 

vysvetliť a názorne na modeli ukázať, čo 

spôsobuje znižovanie a zvyšovanie teploty pri 

zmene ročných období na Zemi. 

PU str. 22, 23 

 

 

 

MMD – 

Pohyby Zeme 

 Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str. 24, 25 

 

 

XI. Jednoduché 

stroje 

Jednoduché 

stroje 

Jednoduché 

stroje páka, 

naklonená 

rovina, kladka, 

ozubené koleso 

Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia, 

ktorými si ľudia uľahčovali a uľahčujú 

namáhavú  prácu. Vie, že pomocou 

jednoduchých strojov môžeme meniť aj 

veľkosť sily. Učí sa rozoznávať páku, 

naklonenú rovinu, kladku a ozubené koleso. 

PU str. 26, 27 MMD – 

Jednoduché 

stroje 

Páka Páka ako 

jednoduchý 

mechanizmus 

Konštrukcia páky 

a spôsob 

Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, 

môže na to použiť brvno a menšiu podperu (pevný 

bod). Toto zariadenie nazýva pákou. Žiak vie 

cieľavedome skúmať fungovanie páky, vlastnou 

výskumnou činnosťou zisťuje, že čím ďalej od 

PU str. 28, 29 MMD – Páka 
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fungovania 

 

 

 

Využitie páky v 

bežnom 

živote 

pevného bodu 

páky pôsobíme silou, tým ťažší predmet vieme 

zdvihnúť. 

Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú 

na svoju funkciu páku. O skúmaní vie diskutovať. 

Vie vymenovať predmety, kde sa páka využíva 

(rovnoramenná hojdačka, rovnoramenné váhy, 

nožnice, kliešte, veslo, kľučka) a vie vysvetliť, ako 

sa tam princíp páky využíva. Samostatne 

vyhľadáva informácie o využití páky. 

Naklonená 

rovina 

Naklonená 

rovina ako 

jednoduchý 

mechanizmus 

Konštrukcia 

naklonenej 

roviny a spôsob 

fungovania 

 

 

 

Využitie 

naklonenej 

roviny 

v bežnom živote 

Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej 

roviny si vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje na 

príklade s vytiahnutím nákladu, ktorý inak 

nezodvihneme po naklonenej rovine. Pri 

skúmaní sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní 

predmetu po naklonenej rovine používa 

silomer. Uvedomuje si, že silomer vyjadruje 

silu, akou naň pôsobí predmet. Vie 

cieľavedome skúmať naklonenú rovinu a jej 

fungovanie pri zmene uhla, pri znížení trenia 

povrchu naklonenej roviny. Zo skúmania vie 

vytvoriť primeraný záver. 

Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či 

využívajú na svoju funkciu naklonenú rovinu. 

O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať 

predmety, kde sa naklonená rovina využíva 

(svahové cesty - serpentíny, skrutka, sekera, 

pluh, klin) a vie vysvetliť, ako sa tam princíp 

naklonenej roviny využíva. Samostatne 

vyhľadáva informácie o využití naklonenej 

roviny v praxi. 

PU str. 30, 31 MMD – 

Naklonená 

rovina 

Kladka Kladka ako 

jednoduchý 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, že kladka 

uľahčuje prácu tým, že pri zdvíhaní nákladu 

PU str. 32, 33 MMD – Kladka 
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mechanizmus  

Konštrukcia 

kladky a spôsob 

fungovania  

 

 

 

Využitie kladky 

v bežnom 

živote 

 

 

 

pôsobíme menšou silou, ale zdvíhame predmet 

pomaly. Pomocou cievky, ceruzky a špagátu 

vie vysvetliť, ako sa kladka konštruuje. Žiak 

vie, že poznáme voľnú a pevnú kladku a vie 

opísať rozdiel v konštrukcii a v miere 

uľahčenia práce. Skúma pôsobenie kladky na 

predmety a vie vytvoriť zo svojho skúmania 

závery.  

Žiak vie vymenovať predmety, kladka využíva 

(žeriav, posilňovací stroj, lanovka, 

horolezectvo - karabíny, napínanie lán a 

vedenia pomocou kladky) a vie vysvetliť, ako 

sa tam princíp kladky využíva. Samostatne 

vyhľadáva informácie o využití kladky v 

praxi.. 

Ozubené koleso Ozubené 

súkolesie ako 

jednoduchý 

mechanizmus 

Konštrukcia 

ozubeného 

súkolesia a 

spôsob 

fungovania 

 

 

 

 

 

Využitie 

ozubených kolies 

v bežnom živote 

Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí 

vieme meniť smer pohybu predmetov a tiež 

rýchlosť pohybu predmetov. Žiak si 

uvedomuje, že jedno ozubené koleso nemá 

praktický význam, že musia byť viaceré v 

súčinnosti - tzv. súkolesia. Žiak vie samostatne 

skúmať zmenu rýchlosti otáčania ozubených 

kolies pri použití rovnako veľkých, menších a 

väčších ozubených kolies. Samostatne skúma v 

domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré 

ozubené kolesá využívajú a opisuje spôsob, 

akým sú kolesá v predmete využívané. Funkciu 

ozubeného súkolesia vysvetľuje na 

bicyklových prevodoch. 

Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či 

využívajú na svoju funkciu ozubené kolesá. O 

skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať 

PU str. 34, 35 

 

 

MMD – 

Ozubené koleso 
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predmety, kde sa ozubené kolesá využívajú 

(bicykel, hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka, 

vodný a veterný mlyn) a vie vysvetliť, ako sa 

tam princíp ozubených kolies využíva. 

Samostatne vyhľadáva informácie o využití 

ozubených kolies v praxi. 

 Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str. 36, 37 

 

 

XII.  Pátrame po 

tom, čo je 

elektrická 

energia 

Elektrická 

energia 
Elektrická 

energia 

Elektrický prúd 

Význam 

elektrickej 

energie pre 

človeka 

Elektricky 

vodivé a 

nevodivé 

materiály 

 

Elektrický 

izolant 

Bezpečnosť 

práce 

s elektrickými 

zariadeniami 

Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v 

elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa 

rozvádza do domácností. Žiak vie vysvetliť 

význam elektrickej energie pre súčasného 

človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by mal 

náhly výpad  

elektrickej energie. Žiak vie, že niektoré látky 

vedú elektrický prúd a niektoré nevedú. Vie 

zostrojiť jednoduchý elektrický obvod (plochá 

batéria, vodiče a žiarovka) a vie pomocou tohto 

jednoduchého obvodu zisťovať, ktoré látky sú 

elektricky vodivé a ktoré nie. 

Žiak vie, že elektrický prúd je životu 

nebezpečný a vie predchádzať styku 

s vysokým napätím. Žiak vie vysvetliť, prečo 

sú vodiče elektrického prúdu obalené v umelej 

hmote, pričom využíva poznatky získané 

vlastným skúmaním. Žiak vie využiť 

informácie o elektrických izolantoch na 

ochranu vlastného zdravia pred pôsobením 

elektrického prúdu. 

PU str. 38, 39 

 

 

 

 

 

PU str. 40, 41 

 

 

 

 

 

PU str. 42 

MMD – 

Elektrická 

energia 
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Statická 

elektrina 
Statická elektrina Žiak vie jednoducho vysvetliť, kedy a kde 

vzniká statická elektrina a ako sa prejavu na 

rôznych predmetoch. Spája informácie s 

vlastnou skúsenosťou a cielene skúma vznik 

statického výboja pôsobením rôznych látok. 

PU str. 43 MMD – 

Statická 

elektrina 

Čo je blesk a 

ako vzniká 
Blesk 

Bezpečné 

správanie sa v 

búrke 

Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý 

vzniká v atmosfére a vie jednoducho vysvetliť 

funkciu bleskozvodu. Žiak vie samostatne 

vyhľadať informácie o tom, ako je potrebné sa 

chrániť pred bleskom vo voľnej prírode a 

informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo 

už o elektrickom prúde vie. 

PU str. 44, 45 

 

 

MMD – Čo je 

blesk a ako 

vzniká 

 Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str.46, 47 
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I. Pátrame po 

stopách 

živočíchov 

Živočíchy 

Stavba tela 

živočíchov 

Životné prejavy 

organizmov  

Podobnosti a 

rozdiely v 

živočíšnej ríši  

Základ 

systematiky 

stavovcov: 

obojživelníky, 

plazy, ryby, 

vtáky, cicavce 

 

Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy vzájomne 

podobajú a čím sa vzájomne odlišujú. 

Žiak si uvedomuje, že živočíchy sa vzájomne 

od seba odlišujú a to nielen tvarom, ale najmä 

spôsobom života. Žiak vie, že živočíchy, ktoré 

sa vzájomne na seba viac podobajú (tvarom 

tela, spôsobom života) patria do tej istej 

skupiny živočíchov – napríklad obojživelníky, 

plazy, ryby, vtáky, cicavce. Pozorovaním 

skupiny živočíchov vie žiak samostatne 

vytvoriť opisnú charakteristiku danej skupiny – 

vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých 

znakoch sa zhodujú (sú si podobné). 

Informácie si vie vyhľadať v rôznych 

informačných zdrojoch a overiť si tak spôsob 

vlastného uvažovania. 
Žiak vie opísať skupinu plazov a vie 

vymenovať troch zástupcov (užovka, vretenica, 

jašterica), ktorí do danej skupiny patria. 

Živočíchy vie vizuálne rozpoznať. Chápe a vie 

jednoducho vysvetliť, čo to znamená, že plazy 

sú chladnokrvné (vysvetľuje, že plazy sú v 

chlade strnulé, lebo si nevedia vytvoriť vlastné 

teplo tak, ako to dokáže človek). Žiak dáva 

informácie do súvislosti s tým, kde je možné 

plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, 

chodníkoch, kde sa vyhrievajú).  

PU str. 48, 49 MMD – 

Živočíchy 

Stavba tela 

živočíchov 

Základné 

prejavy života 

živočíchov 

Dýchanie, 

pohyb, 

prijímanie 

potravy, 

rozmnožovanie, 

Žiak vie, že základnými prejavmi života 

živočíchov sú dýchanie, pohyb, prijímanie 

potravy, rozmnožovanie, rast a vývin. 

PU str. 50 MMD – 

Základné 

prejavy života 

živočíchov 
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rast, vývin 

Dýchanie Dýchanie Žiak vie, že živočíchy môžu prijímať kyslík zo 

vzduchu aj z vody. 

PU str. 50 MMD – 

Dýchanie 

Pohyb 

živočíchov 

 

Druhy a spôsoby 

pohybu 

živočíchov 

Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba 

odlišujú aj tým, ako sa pohybujú. Žiak vie, že 

pohyb živočíchom zabezpečujú rôzne časti 

tela. Tento jav vie samostatne skúmať a 

živočíchy kategorizovať podľa toho, čím sa 

pohybujú – napríklad podľa časti tela, ktorou 

sa pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.), 

podľa počtu končatín (napríklad rak (8+2), 

pavúk (8), mravec (6), pes (4), sliepka (2)), 

ktorými sa pohybujú, podľa spôsobu pohybu 

(skákanie, behanie, plazenie a pod.). 

Informácie dávajú do súvislosti s tým, kde 

živočíchy žijú.  

PU str. 51 MMD – Pohyb 

živočíchov 

 

Prijímanie 

potravy 

 

Všežravce 

Mäsožravce 

Bylinožravce 

Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba 

odlišujú aj spôsobom získavania potravy. Vie, 

že niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia 

iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré sa živia 

odumretými rastlinami, či živočíchmi. Žiak vie 

uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa 

živia rastlinnou potravou a vysvetliť, ako sa 

získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú. 

Vie, čím sa živia nasledovné druhy a 

prispôsobenie získavaniu potravy na nich 

vysvetlí: dážďovka zemná, slimák záhradný, 

mlynárik kapustný, včela medonosná, kapor 

obyčajný, hus domáca, zajac poľný, myš 

poľná, veverica obyčajná, srna hôrna, kôň a 

krava. Vysvetľovanie žiaka je jednoduché, 

napríklad: veverica sa živí rôznymi rastlinnými 

PU str. 52 MMD – 

Prijímanie 

potravy 
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plodmi ako sú žalude, semená v šiškách a 

podobne. Preto má silné zuby, aby mohla 

získať semená aj z tvrdých obalov. Veverica si 

vytvára zásoby na zimu, preto musí nosiť 

väčšie množstvo semien, na čo jej slúžia lícne 

vaky. Žiak dáva do súvislosti vonkajšiu stavbu 

živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, čím 

sa živí. Vie vysvetliť, že tie živočíchy, ktoré 

lovia iné musia byť rýchle a silné, musia sa 

vedieť dobre orientovať i maskovať v 

prostredí. Uvedomuje si, že niektoré živočíchy 

si na lov iných druhov vytvárajú rôzne 

zariadenia, či pasce (pavúk). Žiak vie uviesť 

niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia 

živočíšnou potravou a vysvetliť, ako sa 

získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú. 

Informácie tohto typu získa o nasledujúcich 

druhoch: pavúk, kobylka, užovka, žaba, šťuka, 

sokol, vlk, líška, medveď, rys.  

Rozmnožovanie  

živočíchov 

 

 

 

Rozmnožovanie 

živočíchov – 

rodenie mláďat, 

liahnutie mláďat 

 

 

 

Žiak vie, že  väčšina druhov živočíchov sa 

rozdeľuje na samce ( pohlavné bunky spermie) 

a samičky ( pohlavné bunky vajíčka) a že 

k oplodneniu dochádza spojením spermie 

s vajíčkom.  Mláďatá živočíchov sa rodia ( 

cicavce) alebo sa liahnu ( ryby, obojživelníky, 

plazy a vtáky). 

PU str. 53 

 

 

 

 

 

 

MMD – 

Rozmnožovanie  

živočíchov 

 

Mláďatá 

živočíchov, 

ktoré sa rodia – 

narodenie 

človeka 

 

Rozmnožovanie 

človeka  

Rast a vývin  

Vývin pred 

narodením  

Vývin po 

Žiak vie, že na splodenie nového potomka je 

potrebný dospelý muž a dospelá žena. Vie, že 

na rozmnožovanie má človek v tele 

rozmnožovaciu sústavu, pričom mužská sa od 

ženskej líši. Žiak vie vysvetliť, že po oplodnení 

ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele matky. Vie, 

PU str. 54, 55 

 

MMD – 

Mláďatá 

živočíchov, 

ktoré sa rodia – 

narodenie 

človeka 
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narodení  

Význam zdravej 

stravy pre vývin 

človeka 

že proces vývinu dieťaťa pred narodením trvá 

9 mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa dieťa v tele 

matky vyvíja, ako je vyživované a ako 

významná je zdravá životospráva ženy v tomto 

období. Žiak vie vysvetliť, že vyvinuté dieťa 

žena porodí v nemocnici za asistencie lekárov. 

Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi dospelým 

človekom, dieťaťom a novorodencom. Vie, že 

novorodenci sú na matke závislí a postupne sa 

vyvíjajú, rastú, menia sa, na čo potrebujú 

vyváženú stravu a vyvážený pohyb. 

 

Mláďatá 

živočíchov, 

ktoré sa liahnu 

z vajíčok 

Živočíchy, ktoré 

sa liahnu z vajec  

 

 

Žiak s pomocou učiteľa a vlastným 

pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa liahnu z 

vajec (oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, 

včely, slimáky, korytnačky, tučniaky). 

PU str. 56, 57 MMD – 

Mláďatá 

živočíchov,  

ktoré sa liahnu 

z vajíčok 

Rast a vývin 

 

 

Rodičia a ich 

potomkovia  

Vývin dospelého 

jedinca 

Dokonalá 

a nedokonalá 

premena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne 

menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. 

Vie, že mláďatá rôznych druhov živočíchov sa 

nemusia vždy podobať na dospelé jedince a 

vysvetľuje tento proces na príklade motýľa a 

žaby (vie opísať všetky základné štádia vývinu 

týchto dvoch živočíchov). Vie, že niektoré 

živočíchy a tak aj človek, sa od narodenia 

podobajú na svojich rodičov a vie uviesť 

príklady (kôň a žriebä, pes a šteňa). Na 

uvedených príkladoch vie vysvetliť, čím sa na 

svojich rodičov podobajú a čím nie a toto vie 

vysvetliť aj na príklade človeka (čím sa 

bábätko podobá na dospelého človeka a čím sa 

odlišuje). 

Pochopí rozdiel medzi živočíšnymi druhmi, 

PU str. 58, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMD – Rast a 

vývin 
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Dĺžka života, 

rast a vývin 

mláďat rôznych 

druhov 

živočíchov  

 

 

ktoré sa liahnu z vajec: vývin z vtáčieho vajca, 

vývin nedokonalou i dokonalou premenou u 

hmyzu. Samostatne bude vedieť vysvetliť 

rozmnožovací cyklus motýľa a bude vedieť 

vymenovať iné živočíchy, ktoré sa rozmnožujú 

podobným spôsobom. Vie pomenovať vybrané 

dva druhy najčastejšie sa vyskytujúcich 

motýľov rodovým menom (mlynárik, 

babôčka). 

Žiak vie, akého veku sa môže dožiť človek, 

kedy je považovaný za bábätko, kedy za dieťa, 

kedy za dospelého. Žiak bude vedieť, že 

živočíchy sa dožívajú rôzneho veku, niektoré 

žijú dlhšie ako človek a niektoré žijú kratšie až 

oveľa kratšie, napríklad len niekoľko dní. Vie, 

že živočíchy dospievajú rýchlejšie, čo sa 

prejavuje osamostatňovaním sa od svojich 

rodičov. Žiak vie o danej téme diskutovať, 

uvedomuje si, že je to podobné ako s rastlinami 

– aj tie žijú rôzne dlho a za svoj život sa snažia 

rozmnožiť. 

 

 

 

 

 

 

 

PU str. 60 

 

II. Prostredie  

v ktorom 

živočíchy žijú 

Rôzne 

podmienky pre 

život živočíchov  

 

Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v 

akom prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú 

prispôsobené. Vie, že živočíchy môžeme nájsť 

takmer všade, podobne ako rastliny. Vie 

vymenovať príklady živočíchov, ktoré žijú v 

rôznych prostrediach, napríklad: na súši 

(zajac), v pôde (dážďovka), vo vzduchu 

(sokol), vo vode (kapor); vo veľmi chladných 

podmienkach (mrož), v tropických púšťach 

(škorpión). 

PU str. 61 MMD – 

Prostredie  

v ktorom 

živočíchy žijú  

Živočíchy Typickí Žiak vie, že na súši žije najväčšie množstvo PU str. 62, 63 MMD – 
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žijúce na súši – 

suchozemské 

živočíchy 

zástupcovia 

suchozemských 

živočíchov  

Spôsob života 

vybraných 

suchozemských 

živočíchov 

živočíchov. Vie, že dýchajú vzduch a živia sa 

potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy vo 

vode. Na príklade mačky vie vysvetliť 

prispôsobenie životu na súši, opíše jej 

vonkajšie znaky. 

Živočíchy 

žijúce na súši – 

suchozemské 

živočíchy 

Živočíchy 

žijúce na lúke 

Typické druhy 

živočíchov 

žijúcich na 

lúkach  

Spôsob života 

lúčnych 

živočíchov  

Úvod do 

systematiky 

živočíchov 

Žiak si uvedomuje, že na lúke žijú rôznorodé 

živočíchy a vie túto rôznorodosť objektívne 

skúmať. Žiak vie druhovú rôznorodosť 

dokázať tým, že vie vymenovať (nazvať 

rodovými názvami) 5 typických zástupcov 

slovenských lúk (koník lúčny, lienka 

sedembodková, voška ružová, mlynárik 

kapustný, kvetárik dvojtvarý) a opísať 

rozdielne a zhodné znaky týchto živočíchov. O 

živočíchoch získava samostatne ďalšie 

informácie a vie rozprávať o spôsobe ich 

života. Žiak vie detailným pozorovaním a 

porovnávaním identifikovať rozdiely v 

živočíšnych druhoch, ktoré patria do tej istej 

skupiny živočíchov, ale sú odlišnými druhmi 

(rôzne druhy pavúkov, motýľov, koníkov, 

mravcov a pod. 

PU str. 64 – 67 MMD – 

Živočíchy 

žijúce na lúke 

Živočíchy 

žijúce na poli 

Typické druhy 

živočíchov 

žijúcich na 

poliach  

Spôsob života 

poľných 

živočíchov 

Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým 

menom) 5 zástupcov živočíchov, ktoré žijú na 

poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol 

sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), vie 

ich opísať a vie povedať, čím sa živia. 

Informácie vie spájať a vytvárať tak 

jednoduchý potravinový reťazec. O 

živočíchoch vie nájsť informácie v 

PU str. 68, 69 MMD – 

Živočíchy 

žijúce na poli 
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encyklopédii. 

III. Živočíchy 

žijúce v pôde 

Typickí 

zástupcovia 

suchozemských 

živočíchov 

žijúcich v pôde  

Spôsob života 

vybraných 

suchozemských 

živočíchov 

žijúcich v pôde 

Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú v pôde, vie 

uviesť príklad krta a dážďovky. Vie, že 

živočíchy žijúce v pôde tiež potrebujú dýchať 

vzduch, vytvárajú si pod zemou komôrky. Vie 

vysvetliť, že ak ich zaleje voda, utopili by sa. 

Spája vedomosť so skúsenosťou a objasňuje 

jav na dážďovke. 

PU str. 70 – 72 MMD – 

Živočíchy 

žijúce v pôde 

Živočíchy 

žijúce vo 

vzduchu – 

vtáky 

Typickí 

zástupcovia 

suchozemských 

lietajúcich 

živočíchov  

Spôsob života 

vybraných 

suchozemských 

lietajúcich 

živočíchov 

Vtáky  

 

Žiak vie, že živočíchy, ktoré je možné vidieť 

vo vzduchu žijú na súši a pre svoj život 

potrebujú dýchať vzduch. Žiak vie, že vo 

vzduchu hľadajú potravu alebo sa ním rýchlo 

premiestňujú. Jav vie jednoducho vysvetliť na 

lastovičke. Vo vzduchu loví hmyz, ktorý kŕmi 

svoje mláďatá. V zime vo vzduchu hmyz 

nelieta a tak sa lastovičky sťahujú do teplých 

krajín, kde je hmyzu vo vzduchu dostatok. 

Žiak vie opísať skupinu vtákov a vie 

vymenovať piatich zástupcov (napríklad: 

vrabec, drozd, lastovička, sokol, labuť). Vie 

opísať spôsob života daných živočíchov, 

uvedomuje si, že sa vzájomne odlišujú 

napríklad spôsobom získavania potravy (dravé 

a nedravé vtáky). Zároveň vie, že všetky vtáky 

kladú vajcia a vie opísať, ako sa vtáky o vajcia 

a neskôr o mláďatá starajú. Žiak vie, že rôzne 

druhy vtákov hniezdia na rôznych miestach a 

je ich možné rozpoznať aj podľa typu hniezda 

a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec. Vie, 

PU str. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU str. 74 – 77 

MMD – 

Živočíchy 

žijúce vo 

vzduchu – 

vtáky 



 

St
ra

n
a1

5
0

 

že medzi vtáky patria aj nelietavé živočíchy, 

napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie a 

zobák tak, ako ostatné vtáky. Uvedené 

živočíchy vie vizuálne rozpoznať. 

Voda ako 

priestor na život 

živočíchov a 

rastlín 

Tečúca a stojatá 

voda  

Prepojenie 

zdrojov vody  

 

Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a 

stojatou vodou. Vie vysvetliť putovanie vody 

od prameňa až po more. Žiak vie navrhnúť 

postup, ktorým by zistil, či je tečúca voda 

studenšia ako stojatá, resp. navrhovať 

realizáciu podobných výskumných aktivít. 

Cieleným pozorovaním zisťuje, aké rôzne 

vodné živočíchy je možné nájsť v potoku, 

pričom využíva poznatky o tom kde v potoku 

sa môžu živočíchy skrývať. 

PU str. 78, 79 MMD – Voda 

ako priestor na 

život 

živočíchov a 

rastlín 

Živočíchy 

žijúce vo vode 

– vodné 

živočíchy 

Základné znaky 

živočíchov 

žijúcich vo vode 

Žiak vie, že okrem živočíchov, ktoré žijú na 

súši a dýchajú vzduch poznáme aj také, ktoré 

žijú vo vode. Vie na príklade (kapor obyčajný) 

vysvetliť, ako sa tieto živočíchy prispôsobili 

životu pod vodou, napríklad tvarom tela, 

spôsobom pohybu. Vníma rozdiel medzi 

vodnými a suchozemskými živočíchmi. 

PU str. 80 MMD – 

Živočíchy 

žijúce vo vode- 

vodné 

živočíchy 

IV. Živočíchy 

žijúce v 

tečúcich a 

stojatých 

vodách 

Spôsob života 

vybraných 

zástupcov 

živočíchov 

žijúcich v 

tečúcich vodách 

Spôsob života 

vybraných 

zástupcov 

živočíchov 

žijúcich v 

Vie vymenovať niekoľko typických zástupcov 

vodných živočíchov typických pre slovenské 

potoky: pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica a 

opísať ich spôsob života v potoku. Uvedených 

zástupcov vie vizuálne rozpoznať a pomenovať 

rodovým menom. 

Žiak vie vymenovať niekoľko špecifických 

zástupcov rýb žijúcich v stojatých vodách: 

kapor, šťuka, úhor, sumec. Žiak vie opísať ich 

spôsob života a vzájomne ich porovnať. 

Detailným pozorovaním rôznych druhov rýb 

PU str. 81, 82 

 

 

 

 

 

PU str.83, 84 

MMD – 

Živočíchy 

žijúce v 

tečúcich a 

stojatých 

vodách 
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stojatých vodách  

 
vie zhodnotiť, ktoré znaky sú pre ryby 

spoločné a čím sa vzájomne odlišujú. 

 Živočíchy 

žijúce v mori 

Spôsob života 

vybraných 

zástupcov 

živočíchov 

žijúcich v mori  

 

Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v 

sladkých vodách neprežili a naopak. Vie, že v 

moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú 

podobné tým, ktoré žijú v sladkých vodách, ale 

žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách 

nežijú; porovnáva najmä ryby. Vie vymenovať 

a vizuálne rozpoznať niekoľko typických 

zástupcov morských živočíchov (žralok, treska, 

losos, raja, morský koník, medúza, sépia, 

koraly) a vie stručne opísať ich spôsob života. 

PL str.85 – 87 MMD – 

Živočíchy 

žijúce v mori 

 Vodný zdroj 

ako miesto na 

rozmnožovanie 

Obojživelníky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodný zdroj ako 

priestor pre 

rozmnožovanie  

 

 

Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských 

živočíchov poznáme aj obojživelníky a vie 

vysvetliť, že obojživelník je živočích, ktorý 

určitý čas svojho života žije pod vodou a v 

dospelosti žije na súši. Vie opísať životný 

cyklus žaby a objasniť na ňom uvedený pojem 

„obojživelník“. Vizuálne rozpoznáva 

najznámejšie druhy obojživelníkov a 

pomenováva ich rodovými menami – skokan, 

ropucha, rosnička, mlok. 

Žiak vie, že v blízkosti vodných zdrojov sa 

nachádzajú aj drobnejšie druhy živočíchov, 

ktoré potrebujú vodu pre rozmnožovanie Vie 

uviesť tri príklady: komára, vážku a potočníka. 

Pozná rozmnožovací cyklus uvedených druhov 

a uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na 

svojich rodičov nepodobajú. Žiak si dáva 

získané informácie so súvislosti s 

vedomosťami a skúsenosťami, ktoré má 

(napríklad prítomnosť veľkého množstva 

PU str. 88, 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU str. 90, 91 

MMD – Vodný 

zdroj ako 

miesto na 

rozmnožovanie 
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komárov pri vodných zdrojoch rôzneho druhu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda oko zdroj 

obživy 

živočíchov 

Vodný zdroj ako 

zdroj obživy  

 

Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je 

voda zdrojom potravy, pričom sa pri vode a vo 

vode môžu živiť živočíšnou alebo rastlinnou 

potravou. Vie uviesť príklady živočíchov 

((korčuliarka obyčajná, užovka obyčajná, 

kačica, hus, labuť), ktoré týmto spôsobom 

života žijú a vie opísať ako sa prispôsobujú 

životu pri vode. 

PU str. 92, 93 MMD – Voda 

oko zdroj 

obživy 

živočíchov 

Kedy je voda 

čistá 

Mikroorganizmy  

Mikroorganizmy 

ako pôvodcovia 

ochorení  

Bunka ako 

stavebná 

jednotka 

organizmov 

Žiak vie, že voda obsahuje aj živočíchy, ktoré 

sú voľným okom neviditeľné a môžu 

spôsobovať ochorenia, ak človek vodu z 

takéhoto zdroja vypije. Žiak vie, že viac 

takýchto druhov živočíchov sa nachádza v 

stojatých vodách ako v tečúcich vodách a 

môžu sa nachádzať aj v studniach, či 

prameňoch. Žiak vie, že prítomnosť týchto 

organizmov sa dá zistiť a po overení, že je 

zdroj vody pitný je možné vodu piť priamo z 

prameňa. Žiak vie, že živočíchy tohto druhu 

môžu byť zložené aj len z jednej bunky; žiak 

má vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že 

organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho 

opisuje, čo je to bunka. 

PU str. 94 MMD – Kedy 

je voda čistá 

Prečo voda v 

rybníku 

zozelenie 

Vodný 

ekosystém – 

flóra  

Riasy a sinice  

Sinice ako 

pôvodcovia 

ochorení 

Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže 

voda obsahovať aj rovnako drobné rastliny 

(zložené napríklad len z jednej bunky). Vo 

vodnom zdroji vie pozorovať, kde sa riasy 

vytvárajú a spája túto informáciu s vlastnou 

skúsenosťou s riasami prítomnými v rôznych 

vodných zdrojoch (napríklad prírodných 

bazénoch). Pozorovaním vie zistiť, že riasy sa 

PU str. 95 MMD – Prečo 

voda v rybníku 

zozelenie 
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netvoria v potokoch (v rýchlo tečúcich 

vodách), naopak, môžu sa vytvoriť v nádobách, 

v ktorých bola naliata studničná voda a boli 

vystavené teplu (poznatok dokáže zistiť 

experimentom, ktorý si s pomocou učiteľa sám 

navrhne). Žiak zovšeobecňuje, že riasy sa 

rozmnožujú v stojatých, dostatočne teplých 

vodách a z rôznych sekundárnych 

informačných zdrojov zisťuje, že premnoženie 

rias môže spôsobiť úhyn vodných živočíchov 

žijúcich v danom vodnom zdroji. Na strane 

druhej, žiak vie, že riasy sú zdrojom potravy 

pre viaceré druhy živočíchov. 

Živočíchy 

žijúce na iných 

živočíchoch – 

parazity 

Parazity  

 
Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili 

životu na iných živočíchoch, kde získavajú aj 

potravu. Vie jav vysvetliť na vybranom 

živočíšnom druhu: voš detská. Vie objasniť 

význam hygieny pri prevencii rozmnožovania 

a šírenia vší. 

PU str. 96 

 

MMD – 

Živočíchy 

žijúce na iných 

živočíchoch – 

parazity 

Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str. 97 – 99 

 

 

Pátrame po 

živote rastlín 

Rastliny – živé 

organizmy 

Rastliny ako živé 

organizmy  

Životné prejavy 

rastlín 

Žiak vie vymenovať, kde všade rastú rastliny, 

vie uviesť, že rastliny rastú aj vo vode, na 

skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo 

veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj 

na iných rastlinách. Vytvára súvislosti medzi 

predchádzajúcimi skúsenosťami a aktuálne 

získavanými vedomosťami. Žiak vie, že 

rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj 

PU str. 100, 101 MMD – 

Rastliny – živé 

organizmy 
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napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé ako 

napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou 

učiteľa žiak identifikuje niektoré zo 

základných životných prejavov rastlín. 

Časti tela rastlín Základná stavba 

rastlinného tela: 

koreň, stonka, 

list, kvet, plod  

Základné 

podmienky pre 

rast rastliny: 

svetlo, teplo, 

voda, vzduch, 

pôda 

Význam vody 

pre rastliny  

Vodné rastliny, 

suchomilné 

rastliny 

 

 

Význam svetla 

pre rastliny  

Rastliny 

krátkych dní  

Rastliny dlhých 

dní 

Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život 

vodu. Žiak vie, že rastliny sa môžu líšiť v tom, 

koľko vody pre svoj život potrebujú. Žiak vie, 

že niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode 

a niektoré vodu potrebujú v pôde. Vie uviesť 

príklady rastlín, ktoré žijú vo vode (lekno, 

žaburinka) a vie uviesť príklady rastlín, ktoré 

žijú na miestach s malým množstvom vody 

(skalnice, kaktusy). Uvedený jav vie s 

pomocou učiteľa prakticky skúmať. 

Uvedomuje si, že rastliny rastú na miestach, 

ktoré poskytujú rastlinám rôzne množstvo 

vody – pri vode i vo vode, ale aj na suchých 

miestach a skalách. Žiak spoznáva, že rastliny 

rastúce na suchých miestach vydržia dlhšie bez 

vody ako rastliny žijúce vo vlhkých 

podmienkach. 

Žiak vie, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú 

na tienistých miestach neprežijú na miestach s 

priamym slnečným svetlom a naopak. Danú 

informáciu vie pozorovať v prírode a potvrdiť 

si tak vedomosť skúsenosťou. Uvedomuje si, 

že poznáme aj rastliny, ktoré rastú a kvitnú na 

jar alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a 

počasie chladnejšie a potom sú rastliny, ktoré 

kvitnú počas leta, kedy je deň dlhý a teplý. Vie 

uviesť niekoľko príkladov rastlín, napríklad 

snežienky, reďkovka, chryzantémy alebo 

PU str.102, 103 MMD – Časti 

tela rastlín 
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paprika. 

Korene rastlín Koreň rastliny  

Tvar a funkcia 

koreňa 

Žiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa 

– čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny v 

pôde. Uvedomuje si, že rôzne rastliny majú 

rôzne korene a danú skutočnosť vie vedecky 

skúmať (objektívne s meraním a 

porovnávaním). Má osvojený poznatok, že 

rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou, 

pričom veľkosť súvisí s funkciou upevnenia v 

pôde (veľké rastliny potrebujú veľké korene). 

Vie vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie 

rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou 

koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy. To 

znamená, že vie napríklad vysvetliť, prečo 

majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody 

hlbšie korene. Poznatky o funkcii koreňa vie 

využiť pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina 

po presadení prosperovala a ak neprosperuje, 

vie tento jav vysvetliť v súvislosti s narušením 

koreňovej sústavy. Žiak je oboznámený s tým, 

že koreň môže mať aj zásobnú funkciu, vie v 

tejto súvislosti uviesť príklady koreňovej 

zeleniny. 

PU str.104, 105 MMD – Korene 

rastlín 

Stonky rastlín Rastlinná stonka  

Tvar a funkcia 

stonky  

 

Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny 

sa odlišujú stonkou. Okrem toho, že vie 

rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na 

kry a stromy, vie detailným pozorovaním 

zistiť, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky 

odlišujú. Vie, že stromy majú rôznu výšku, 

hrúbku, odlišujú sa kôrou. Vie, že byliny môžu 

mať napríklad dutú alebo plnú stonku, môžu 

byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môžu 

PL str. 106, 107 MMD – Stonky 

rastlín 
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VI. 

mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez 

chĺpkov a podobne. Žiak vie pozorovať, že 

niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie 

primerane reprodukuje. Vie vysvetliť, že 

niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa 

prichytávajú o podklad a dostávajú sa tak 

vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu. 

 Listy rastlín Rastlinné listy  

Tvar a funkcia 

listov 

Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú 

rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, 

kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na 

okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí 

viacerých rastlinných druhov vie vymenovať 

niektoré znaky, ktorými sa listovými čepeľami 

vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané znaky 

primerane opísať. Žiak vie jednoducho 

vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné 

svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby 

zachytili väčšie množstvo svetla. Poznatok vie 

využiť pri objasňovaní pozorovaných javov, 

napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, 

že ak rastline odstránime väčšie množstvo 

listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať 

slnečné svetlo. 

PU str. 108, 109 MMD – Listy 

rastlín 

 Kvety rastlín Kvety  

Tvar a zloženie 

kvetov 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba 

odlišujú rôznym tvarom, farbou a zložením 

kvetov. Pri porovnávaní kvetov si okrem farby 

všíma tvar a počet lupeňov a farbu a počet 

tyčiniek. Vie, že na povrchu tyčiniek je peľ, 

ktorý môže mať rôznu farbu. Vie, že niektoré 

rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú 

zoskupené do súkvetí. Vie pozorovať aj veľmi 

drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad 

PU str. 110, 111 MMD – Kvety 

rastlín 
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Funkcia kvetov  

Opeľovače 

kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či 

rôznych druhov tráv. Jednoducho vie vysvetliť 

funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, 

ktoré obsahujú semená. 

Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby 

vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých v 

ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Žiak vie, že 

kvety môžu mať veľmi rôzne tvary, veľkosti, 

niekedy sú nenápadné, inokedy veľmi výrazné. 

Žiak si uvedomuje, že niektoré rastliny 

poznáme zvyčajne v kvete a iné poznáme skôr 

bez kvetov. Vie vysvetliť túto skutočnosť tým, 

že niektoré kvety kvitnú pomerne dlho a iné 

kvitnú veľmi krátko. Žiak vie, že v kvete sa 

nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý 

opeľovače prenášajú na iné kvety a len vtedy 

sa môže zmeniť kvet na plod. 

 Plody rastlín Rastlinné plody  

Tvar a funkcia 

rastlinného plodu 

Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, 

ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. 

Jednoducho vie opísať proces opelenia 

pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, 

motýle). Uvedenú informáciu vie spojiť s 

vlastnou minulou skúsenosťou s pozorovaním 

opeľovačov na kvetoch a vie vysvetliť, ako sa 

dostane peľ z jedného kvetu na druhý. 

Vie, že plod obsahuje semeno. Jednoduchým 

pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a 

zeleniny sú plody, ktoré vznikli z kvetu a sú 

nositeľmi semien. Vie, že zo semena vyrastie 

nová rastlina. Vie vysvetliť, že rastliny sa 

vzájomne od seba odlišujú tvarom, farbou, 

veľkosťou a inými charakteristikami plodu. 

PU str.112, 113 MMD – Plody 

rastlín 
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Detailným pozorovaním zisťuje rôzne 

vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené 

semená a zamýšľa sa nad funkciou plodu, 

diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou 

učiteľa vyhľadáva informácie v sekundárnych 

zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa 

rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia a 

preto majú niektoré semená rôzne nástroje na 

to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a 

prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli 

letieť vzduchom alebo obsahujú veľa 

zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie 

ich prenášajú, uskladňujú, konzumujú a tak aj 

na veľké vzdialenosti prenášajú). 

 Rozmnožovanie 

rastlín 

Vegetatívne 

rozmnožovanie 

rastlín  

 

Žiak vie, že rastliny je možné rozmnožovať aj 

pomocou iných častí rastlín ako sú semená. 

Vie, že rastliny je možné rozmnožovať 

napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) 

a odrezkami (maliny) . Žiak vie, že hľuzy, 

poplazy a odrezky neobsahujú semená. Žiak 

samostatne skúma, ktoré izbové rastliny je 

možné rozmnožovať odrezkami rôznych častí 

rastliny. 

PU str. 114, 115 MMD – 

Rozmnožovanie 

rastlín 

 Dĺžka života 

rastlín 

Dĺžka života 

rastlín  

Jednoročné, 

dvojročné a 

trváce rastliny 

Žiak vie, že niektoré rastliny žijú dlho a iné 

krátko a že dĺžka života rastliny závisí aj od 

druhu rastliny. Vie, že existujú aj rastliny, 

ktoré žijú len jeden rok, prípadne časť roka: 

vyrastú zo semena, zakvitnú, prinesú plody, v 

ktorých sú semená a uhynú. V ďalšom roku zo 

semien vyrastú nové rastliny. Vie, že niektoré 

rastliny nekvitnú každý rok, napríklad v prvom 

roku vôbec nezakvitnú, zhromažďujú látky do 

PU str. 116 

 

MMD – Dĺžka 

života rastlín 
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zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku – 

napríklad mrkva. 

Ďalšie 

zaujímavosti 

Opakovanie 

tematického 

celku 

 Detektívna 

encyklopédia 

Správa pre 

detektívnu 

kanceláriu 

 PU str. 117- 119 

 

 

Záverečné 

opakovanie 

   PU str. 120  

 


