
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 32 
Predmet Vlastiveda 
Vzdelávacia oblas  Príroda a spolo nos  
Ro ník štvrtý 
U ebnica Dudášová, Mäsiar, Muchová: Vlastiveda pre štvrtákov – strany 3 – 5 
Tematický celok Od Dunaja po Hornád 
U ivo Podunajská rovina 

Pomôcky 
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , pracovná u ebnica (PU), Vlastivedná mapa Slovenska (AITEC, 
formát A2), nástenná mapa Slovenska, nástenná mapa Európy, internet, encyklopédie, fotografie 
regiónu Podunajská rovina 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vz ahy 

• matematika – orientácia v tabu ke; 
• prírodoveda – vysvetli  vznik polí obrábaním a význam polí pre loveka; 
• slovenský jazyk a literatúra – práca s literárnym textom – poves ; 
• výtvarná výchova – použi  v ma be (kresbe) farebné kontrasty – tvorba leporela; 
• pracovné vyu ovanie – zhotovi  výrobok z technického materiálu – hniezdo pre orla a orlicu; 
• informatika – vyh adávanie informácií na webových stránkach. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• ukáza  na mape Podunajskú rovinu a opísa  polohu, 
• íta  z mapy informácie o Podunajskej rovine, 
• prerozpráva  poves  z danej oblasti (pod a požiadaviek 

iŠVP). 

• oblas  Podunajskej nížiny, 
• Podunajsko, 
• rieka Dunaj. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Vlastiveda pre štvrtákov od autorov: J. Dudášová, P. Mäsiar a P. Muchová 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
1. Úvodná as  1´  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cie om 
a úlohami vyu ovacej hodiny 

 Individuálne pod a podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. Motiva ná as  3´ Každý žiak má na lavici pripravenú vlastivednú mapu Slovenska, aby sa eliminovali 
asové prestoje po as hodiny a zabezpe ila plynulá práca s pracovnou u ebnicou 

a mapou. 
Motiva ný rozhovor  U ite  pozve žiakov spolu cestova  prstom na mape – oboznámi ich s informáciou, 

že sa opä  posunú prstom na mape smerom z regiónu Bratislava do regiónu 
Podunajská rovina. Nau ia sa ve a nových zaujímavých informácií o tomto regióne 
Slovenska. 

3. Expozi ná as  20´  
Riadený rozhovor 
 
 
 
Práca s PU, str. 3 a mapou  

 V úvode sa žiaci oboznamujú a zoznamujú s výsekom mapy Podunajská rovina. 
U ite  pokra uje riadeným rozhovorom. Návrh otázok: Ktorým smerom (na ktorú 
svetovú stranu) sa nachádza Podunajská rovina vzh adom ku Bratislave? Aké farby 
prevládajú v tejto asti mapy? Ktoré znaky sú na nej zazna ené? 
Úloha 1 
Žiaci pracujú s mapou Slovenska: 
a) ukážu na mape svoju obec a vyh adajú rieku Dunaj. Ur ia, na ktorú svetovú 

stranu od ich obce sa nachádza, 
b) vyberú si obec v okolí Dunaja a pomocou grafickej mierky odmerajú vzdialenos  

do svojej obce. 
Rozširujúca úloha: Žiaci zis ujú a ur ia, cez ktoré alšie štáty rieka Dunaj preteká. 
Pri tejto aktivite budú potrebova  mapu Európy. 
Žiaci individuálne ítajú hlavný text, v ktorom získajú informácie o regióne 
Podunajská rovina, jeho prírodných krásach, mestách, pamiatkach. H adajú pre nich 



Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
neznáme slová, slová môžu v PU pod iarknu . Spolo ne s u ite om si neznáme 
slová vysvetlia. Na záver práce s hlavným textom žiaci zopakujú, o si z neho 
zapamätali. Pomáhajú si k ú ovými slovami. 
Úloha 2 
Žiaci prira ujú k názvom zodpovedajúce obrázky. Správne riešenie sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 2. 

4. Fixa ná as  17´  
Práca s PU, str. 4 a mapou  Úloha 3 

Žiaci ukážu na mape Slovenska rieky Dunaj a Malý Dunaj. Vyberú a ukážu jednu 
obec, ktorá leží na Žitnom ostrove. Následne vyberú a ukážu jednu obec v oblasti 
Podunajskej roviny, ktorá neleží na Žitnom ostrove. Pod a mapy ur ia, ím sú tieto 
obce významné. 
Úloha 4 
Žiaci pracujú spolo ne. Diskutujú spolo ne o tom, ako môže vodné dielo chráni  udí 
pred povod ami. 
Rozširujúca úloha: Žiaci zis ujú, kde sa na Slovensku nachádzajú vodné diela. 
Úloha 5 
Žiaci doplnia chýbajúce samohlásky do názvov miest pod erbami. Pod a výseku 
mapy ur ia, ktoré z nich sú ozna ené znakom okresného mesta. 

Kvíz  Na zopakovanie môžeme využi  kvíz. Žiaci úlohu vyriešia samostatne. Spolo ne 
si riešenie skontrolujú. 

Nasledujúce úlohy odporú ame rieši  v rámci hodiny ako prácu skupín sú asne, kde každá skupina vyrieši jednu úlohu 
a výsledok odprezentuje spolužiakom; prípadne pod a možností školy a uváženia u ite a rieši  aj v rámci medzipredmetových 
vz ahov – informatika, slovenský jazyk, prírodoveda, výtvarná výchova a pracovné vyu ovanie. 
Práca s PU, str. 4 a mapou  Úlohy 6 a 7 

U ite  rozdelí žiakov do skupín, vysvetlia si zadanie. Každá skupina vyrieši svoju 
úlohu a výsledok odprezentuje spolužiakom. Návrh riešenia sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 3. 

Zadanie projektov odporú ame vypracova  v rámci medzipredmetových vz ahov – slovenský jazyk a informatika. 
Pozvanie na výlet  Žiaci pracujú s kreslenou mapou. Spájajú informácie v rám ekoch so správnymi 

ilustráciami na kreslenej mape. Chýbajúci názov doplnia. 
Výroba leporela  Žiaci sa pokúsia vyrobi  leporelo, v ktorom zachytia postup prác od siatia obilia 

po dovezenie chleba do obchodu. 
Poves   Poves  o rybárovi a orlovi. S poves ou pracujú pod a pokynov v MK/1, str. 4. 
Námety a odporú ania  Dlhodobý projekt 

Naša obec po štvrtácky: Žiaci zis ujú, ktoré vodné dielo na Slovensku je najbližšie 
k obci, v ktorej žijú alebo chodia do školy, aký význam má toto vodné dielo pre udí. 
Zis ujú aj to, i sa vodné toky v ich obci zne is ujú, ak áno, o obyvatelia obce robia 
preto, aby boli isté. 

5. Závere ná as  4´  
Spolo né vyhodnotenie práce  
 

 Celoro ný projekt 
Mapa Slovenska: Žiaci s pomocou u ite a vyzna ia na mape celoro ného projektu 
oblas  Podunajskej nížiny, Podunajskej roviny (pod a nástennej mapy). Vyzna ia 
rieku Dunaj a Malý Dunaj. Vlajo ky znakov mapy môžu pripevni  aj k mestám, ktoré 
ich zaujali, napr.: Komárno, Senec, Nové Zámky, Gab íkovo. 
Spolo ne si zopakujú, o robili, vyjadria svoje pocity – ako sa na hodine cítili, o ich 
najviac zaujalo. U ite  pri hodnotení práce pristupuje k žiakom individuálne, pozitívne 
oce uje každé riešenie a zdôraz uje každé napredovanie, preto ich hodnotí 
(prípadne klasifikuje) aj po as celej hodiny. 
Žiaci si môžu dokresli  sebahodnotenie (tvár smajlíka) na jednotlivé asti u iva 
na spodnom okraji strany. 

Zadanie nepovinnej domácej 
aktivity 

 Pod a MK, str.3 

 



Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 33 
Predmet Vlastiveda 
Vzdelávacia oblas  Príroda a spolo nos  
Ro ník štvrtý 
U ebnica Dudášová, Mäsiar, Muchová: Vlastiveda pre štvrtákov – strany 6 – 8 
Tematický celok Od Dunaja po Hornád 
U ivo Nitra s okolím 

Pomôcky 
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , pracovná u ebnica (PU), Vlastivedná mapa Slovenska (AITEC, 
formát A3), nástenná mapa Slovenska, internet, encyklopédie, fotografie regiónu Nitra s okolím, 
staré asopisy, výkresy, pastelky, nožnice, lepidlo  

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia. 

Medzipredmetové vz ahy 

• prírodoveda – život rastlín a starostlivos  o rastliny; 
• slovenský jazyk a literatúra – práca s literárnym textom – poves ; 
• výtvarná výchova – variova  grafické stereotypy – výroba plagátu; 
• informatika – vyh adávanie informácií na webových stránkach. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• ukáza  na mape mesto Nitru a opísa  polohu, 
• íta  z mapy informácie o Nitre a jej okolí, 
• prerozpráva  poves  z danej oblasti (pod a požiadaviek 
iŠVP). 

• Nitra s okolím, 
• rieka Nitra. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Vlastiveda pre štvrtákov od autorov: J. Dudášová, P. Mäsiar a P. Muchová 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
1. Úvodná as  1´  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cie om 
a úlohami vyu ovacej hodiny 

 Individuálne pod a podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. Motiva ná as  3´ Každý žiak má na lavici pripravenú vlastivednú mapu Slovenska, aby sa eliminovali 
asové prestoje po as hodiny a zabezpe ila plynulá práca s pracovnou u ebnicou 

a mapou. 
Motiva ný rozhovor  

 
 

U ite  pozve žiakov spolu cestova  prstom na mape – oboznámi ich s informáciou, 
že sa opä  posunú prstom na mape smerom z  regiónu Podunajská rovina do 
regiónu Nitra s okolím. Nau ia sa ve a nových zaujímavých informácií o tomto 
regióne Slovenska. 

3. Expozi ná as  20´  
Riadený rozhovor 
 
 
 
Práca s PU str. 6 a mapou  

 V úvode sa žiaci oboznamujú a zoznamujú s výsekom mapy Nitra s okolím. 
U ite  pokra uje riadeným rozhovorom. Návrh otázok: Ktorým smerom (na ktorú 
svetovú stranu) sa nachádza Nitra vzh adom k Podunajskej rovine? Aké farby 
prevládajú v tejto asti mapy? Ktoré znaky sú na nej zazna ené? 
Úloha 1 
Žiaci pracujú s mapou Slovenska: 
a) ukážu na mape svoju obec a vyh adajú obce Nitra a Báb. Ur ia, na ktorú 

svetovú stranu od ich obce sa nachádzajú, 
b) vyberú si obec v okolí Nitry a pomocou grafickej mierky odmerajú vzdialenos  

do svojej obce. 
Rozširujúca úloha: Vybra  ubovo né dve obce v okolí Nitry, medzi ktorými žiak ur í 
vzdialenos  pomocou grafickej mierky. 
Žiaci individuálne ítajú hlavný text, v ktorom získajú informácie o regióne Nitra 
s okolím, jeho prírodných krásach, mestách, pamiatkach. H adajú pre nich neznáme 
slová, slová môžu v PU pod iarknu . Spolo ne s u ite om si neznáme slová 
vysvetlia. Na záver práce s hlavným textom žiaci zopakujú, o si z neho zapamätali. 



Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
Pomáhajú si k ú ovými slovami. 
Úloha 2 
Žiaci prira ujú k názvom zodpovedajúce obrázky. Správne riešenie sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 4. 

4. Fixa ná as  17´  
Práca s PU str. 7 a mapou  Úloha 3 

Žiaci pracujú spolo ne, ukážu na mape Slovenska Nitru a vrch Zobor. Pre ítajú 
názov pohoria, ktoré sa nachádza na severovýchod od Nitry. 
Úloha 4 
Žiaci pracujú spolo ne. Dopíšu slová do dopl ova ky. Ur ia, o ktorý názov 
pomenúva alebo ozna uje. Pomôžu si výsekom mapy. 
Úloha 5 
Žiaci pracujú spolo ne, diskutujú o tom, ktorými dopravnými prostriedkami môžu 
cestova  z ich obce do Nitry. 
Rozširujúca úloha: Porovna , ktorým dopravným prostriedkom by sa žiaci dostali 
do školy z Nitry do Bratislavy rýchlejšie. Autobusom alebo vlakom? 

Kvíz  Na zopakovanie môžeme využi  kvíz. Žiaci úlohu vyriešia samostatne. Spolo ne 
si riešenie skontrolujú. 

Nasledujúce úlohy odporú ame rieši  v rámci hodiny ako prácu skupín sú asne, kde každá skupina vyrieši jednu úlohu 
a výsledok odprezentuje spolužiakom; prípadne pod a možností školy a uváženia u ite a rieši  aj v rámci medzipredmetových 
vz ahov – informatika, slovenský jazyk, výtvarná výchova a prírodoveda. 
Práca s PU str. 7 a mapou  Úlohy 6, 7 a 8 

U ite  rozdelí žiakov do skupín, vysvetlia si zadanie. Každá skupina vyrieši svoju 
úlohu a výsledok odprezentuje spolužiakom. Návrh riešenia sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 4 a 5. 

Zadanie projektov odporú ame vypracova  v rámci medzipredmetových vz ahov – slovenský jazyk a informatika. 
Pozvanie na výlet  Žiaci pracujú s kreslenou mapou. Spájajú informácie v rám ekoch so správnymi 

ilustráciami na kreslenej mape. Chýbajúci názov doplnia. 
Výroba plagátov  Žiaci sa pokúsia vyrobi  propaga né plagáty s informáciami o výstave. 
Poves   Poves  o vodníkovi v hradnej studni. S poves ou pracujú pod a pokynov v MK/1, 

str. 4. 
Námety a odporú ania  Dlhodobý projekt 

Naša obec po štvrtácky: Žiaci zistia o najviac informácií o najstaršej budove 
v ich obci. Urobia o nej informa nú tabu u v priestoroch školy. 

5. Závere ná as  4´  
Spolo né vyhodnotenie práce  
 

 Celoro ný projekt 
Mapa Slovenska: Žiaci s pomocou u ite a vyzna ia na mape celoro ného projektu 
mesto Nitru s okolím (pod a nástennej mapy). Vyzna ia mesto Nitra, rieku Nitru 
a vrch Zobor. Na mape by už mali ma  vyzna enú Podunajskú nížinu, preto 
sa pri práci môžu orientova  pod a nej. Vlajo ky znakov mapy môžu pripevni  aj 
k obciam, ktoré ich zaujali, napr.: Dražovce, Mojmírovce, Horné Lefantovce, Báb... 
Spolo ne si zopakujú, o robili, vyjadria svoje pocity – ako sa na hodine cítili, o ich 
najviac zaujalo. U ite  pri hodnotení práce pristupuje k žiakom individuálne, pozitívne 
oce uje každé riešenie a zdôraz uje každé napredovanie, preto ich hodnotí 
(prípadne klasifikuje) aj po as celej hodiny. 
Žiaci si môžu dokresli  sebahodnotenie (tvár smajlíka) na jednotlivé asti u iva 
na spodnom okraji strany. 

Zadanie nepovinnej domácej 
aktivity 

 Pod a MK, str.5 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 34 
Predmet Vlastiveda 
Vzdelávacia oblas  Príroda a spolo nos  
Ro ník štvrtý 
U ebnica Dudášová, Mäsiar, Muchová: Vlastiveda pre štvrtákov – strany 9 – 11 
Tematický celok Od Dunaja po Hornád 
U ivo Zlaté Moravce s okolím 

Pomôcky 
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , pracovná u ebnica (PU), Vlastivedná mapa Slovenska (AITEC, 
formát A2), nástenná mapa Slovenska, internet, encyklopédie, fotografie regiónu Zlaté Moravce 
a okolia  

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia. 

Medzipredmetové vz ahy 

• matematika – orientácia v tabu ke; 
• prírodoveda – porovna  pole s lúkou, vytvori  závery o rôznorodosti rastlinstva; 
• slovenský jazyk a literatúra – práca s literárnym textom – poves ; 
• výtvarná výchova – vytvori  obraz s použitím bodov – konský postroj; 
• informatika – vyh adávanie informácií na webových stránkach. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• ukáza  na mape mesto Zlaté Moravce a opísa  polohu, 
• íta  z mapy informácie o Zlatých Moravciach a ich okolí, 
• prerozpráva  poves  z danej oblasti (pod a požiadaviek 

iŠVP). 

• mesto Zlaté Moravce s okolím, 
• rieka Žitava. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Vlastiveda pre štvrtákov od autorov: J. Dudášová, P. Mäsiar a P. Muchová 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
1. Úvodná as  1´  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cie om 
a úlohami vyu ovacej hodiny 

 Individuálne pod a podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. Motiva ná as  3´ Každý žiak má na lavici pripravenú vlastivednú mapu Slovenska, aby sa eliminovali 
asové prestoje po as hodiny a zabezpe ila plynulá práca s pracovnou u ebnicou 

a mapou. 
Motiva ný rozhovor  U ite  pozve žiakov spolu cestova  prstom na mape – oboznámi ich s informáciou, 

že sa opä  posunú prstom na mape smerom z regiónu Nitra s okolím do regiónu 
Zlaté Moravce s okolím. Nau ia sa ve a nových zaujímavých informácií o tomto 
regióne Slovenska. 

3. Expozi ná as  20´  
Riadený rozhovor 
 
 
 
Práca s PU str. 9 a mapou  

 V úvode sa žiaci oboznamujú a zoznamujú s výsekom mapy Zlaté Moravce 
s okolím. 
U ite  pokra uje riadeným rozhovorom. Návrh otázok: Ktorým smerom (na ktorú 
svetovú stranu) sa nachádzajú Zlaté Moravce vzh adom k polohe mesta Nitra? Aké 
farby znázornenia povrchu územia prevládajú v tejto asti mapy? Ktoré znaky sú na 
nej vyzna ené? 
Úloha 1 
Žiaci pracujú s mapou Slovenska: 
a) ukážu na mape svoju obec a vyh adajú obce Zlaté Moravce a Vráble. Ur ia, 

na ktorú svetovú stranu od ich obce sa nachádzajú, 
b) vyberú si obec v okolí Zlatých Moraviec a pomocou grafickej mierky odmerajú 

vzdialenos  do svojej obce. 
Rozširujúca úloha: Žiaci ur ia vzájomnú polohu miest Zlaté Moravce, Vráble a 
Topo ianky na výseku mapy (PU, str. 9). Vyhodnotia, ktorá vzdialenos  je najdlhšia. 



Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
Žiaci individuálne ítajú hlavný text, v ktorom získajú informácie o regióne Zlaté 
Moravce s okolím, jeho prírodných krásach, mestách, pamiatkach. H adajú slová, 
ktoré sú pre nich neznáme a tieto môžu v PU pod iarknu . Spolo ne s u ite om si 
neznáme slová vysvetlia. Na záver práce s hlavným textom žiaci zopakujú, o si 
z neho zapamätali. Pomáhajú si k ú ovými slovami. 
Úloha 2 
Žiaci prira ujú k názvom zodpovedajúce obrázky. Správne riešenie sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 6. 

4. Fixa ná as  17´  
Práca s PU str. 10 a mapou  Úloha 3 

Žiaci pracujú spolo ne, ukážu na mape Slovenska Zlaté Moravce a rieku Žitavu. 
Prejdú prstom po jej toku. Zistia, do ktorej rieky sa vlieva. 
Úloha 4 
Žiaci pracujú spolo ne. Vyh adajú a vyfarbia v tabu ke niektoré k ú ové alebo 
pomocné slová zo strany 9. Zvyšné písmená h adajú postupne z ava doprava, zhora 
nadol a vpíšu ich do okienok vo vete ved a tabu ky. 
Úloha 5 
Žiaci pracujú spolo ne, diskutujú o tom, pre o je dôležité stara  sa o záchranu 
ohrozených druhov zvierat, napríklad zubrov. 
Rozširujúca úloha: Zisti , o om sa píše v ervenej knihe IUCN, resp. v ervenej 
knihe ohrozených druhov. 

Kvíz  Na zopakovanie môžeme využi  kvíz. Žiaci úlohu vyriešia samostatne. Spolo ne si 
riešenie skontrolujú. 

Nasledujúce úlohy odporú ame rieši  v rámci hodiny ako prácu skupín sú asne, kde každá skupina vyrieši jednu úlohu 
a výsledok odprezentuje spolužiakom; prípadne pod a možností školy a uváženia u ite a rieši  aj v rámci medzipredmetových 
vz ahov – informatika, matematika, slovenský jazyk, výtvarná výchova a prírodoveda. 
Práca s PU str. 10 a mapou  Úlohy 6 a 7  

U ite  rozdelí žiakov do skupín, vysvetlia si zadanie. Každá skupina vyrieši svoju 
úlohu a výsledok odprezentuje spolužiakom. Návrh riešenia sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 7. 

Zadanie projektov odporú ame vypracova  v rámci medzipredmetových vz ahov – slovenský jazyk a informatika. 
Pozvanie na výlet  Žiaci pracujú s kreslenou mapou. Spájajú informácie v rám ekoch so správnymi 

ilustráciami na kreslenej mape. Chýbajúci názov doplnia. 
Výroba alebo kresba  Žiaci sa pokúsia vyrobi  alebo nakresli  slávnostný postroj pre ko a. 
Poves   Poves  o Živánskej veži. S poves ou pracujú pod a pokynov v MK/1, str. 4. 
Námety a odporú ania  Dlhodobý projekt 

Naša obec po štvrtácky: Žiaci zis ujú, ktorá botanická záhrada alebo arborétum 
na Slovensku je najbližšie k obci, v ktorej žijú (chodia do školy), i sa v ich obci 
nachádza chránený strom, alebo kde sa nachádza najstarší strom v obci. Zistené 
informácie prezentujú pred spolužiakmi. 

5. Závere ná as  4´  
Spolo né vyhodnotenie práce  
 

 Celoro ný projekt 
Mapa Slovenska: Žiaci s pomocou u ite a vyzna ia na mape celoro ného projektu 
oblas  Zlatých Moraviec (pod a nástennej mapy). Vyzna ia rieku Žitava a mesto 
Zlaté Moravce. Vlajo ky znakov mapy môžu pripevni  aj k obciam, ktoré ich zaujali, 
napr.: Topo ianky, Vráble, Nová Ves nad Žitavou... 
Spolo ne si zopakujú, o robili, vyjadria svoje pocity – ako sa na hodine cítili, o ich 
najviac zaujalo. U ite  pri hodnotení práce pristupuje k žiakom individuálne, pozitívne 
oce uje každé riešenie a zdôraz uje každé napredovanie, preto ich hodnotí 
(prípadne klasifikuje) po as celej hodiny. 
Žiaci si môžu dokresli  sebahodnotenie (tvár smajlíka) na jednotlivé asti u iva 
na spodnom okraji strany. 

Zadanie nepovinnej domácej 
aktivity 

 Pod a MK, str. 7. 
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyu ovaciu hodinu 35 
Predmet Vlastiveda 
Vzdelávacia oblas  Príroda a spolo nos  
Ro ník štvrtý 
U ebnica Dudášová, Mäsiar, Muchová: Vlastiveda pre štvrtákov – strany 12 – 14 
Tematický celok Od Dunaja po Hornád 
U ivo Topo any a Partizánske s okolím 

Pomôcky 
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , pracovná u ebnica (PU), Vlastivedná mapa Slovenska (AITEC, 
formát A2), nástenná mapa Slovenska, internet, encyklopédie, fotografie regiónu Topo any a 
Partizánske s okolím 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Regionálna 
výchova a udová kultúra. 

Medzipredmetové vz ahy 

• prírodoveda – vo ne žijúce živo íchy; 
• slovenský jazyk a literatúra – práca s literárnym textom – poves ; 
• pracovné vyu ovanie – zhotovi  produkty súvisiace s udovými remeslami – návrh a zhotovenie 

zimnej obuvi; 
• informatika – vyh adávanie informácií na webových stránkach. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• ukáza  na mape mesto Topo any a opísa  polohu, 
• íta  z mapy informácie o Topo anoch a ich okolí, 
• prerozpráva  poves  z danej oblasti (pod a požiadaviek 

iŠVP). 

• mesto Topo any s okolím, 
• rieka Nitra. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Vlastiveda pre štvrtákov od autorov: J. Dudášová, P. Mäsiar a P. Muchová 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
1. Úvodná as  1´  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cie om 
a úlohami vyu ovacej hodiny 

 Individuálne pod a podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. Motiva ná as  3´ Každý žiak má na lavici pripravenú vlastivednú mapu Slovenska, aby sa eliminovali 
asové prestoje po as hodiny a zabezpe ila plynulá práca s pracovnou u ebnicou 

a mapou. 
Motiva ný rozhovor  U ite  pozve žiakov spolu cestova  prstom na mape – oboznámi ich s informáciou, 

že sa opä  posunú prstom na mape smerom z  regiónu Zlaté Moravce s okolím do 
regiónu Topo any a Partizánske s okolím. Nau ia sa ve a nových zaujímavých 
informácií o tomto regióne Slovenska. 

3. Expozi ná as  20´  
Riadený rozhovor 
 
 
 
Práca s PU str. 12 a mapou  

 V úvode sa žiaci oboznamujú a zoznamujú s výsekom mapy Topo any 
a Partizánske s okolím. 
U ite  pokra uje riadeným rozhovorom. Návrh otázok: Ktorým smerom (na ktorú 
svetovú stranu) sa nachádzajú Topo any vzh adom k Partizánskemu? Aké farby 
znázornenia povrchu krajiny prevládajú v tejto asti mapy? Ktoré znaky sú na nej 
vyzna ené? 
Úloha 1 
Žiaci pracujú s mapou Slovenska: 
a) ukážu na mape svoju obec a vyh adajú obce Topo any a Partizánske. Ur ia, 

na ktorú svetovú stranu od ich obce sa nachádzajú, 
b) vyberú si obec v okolí Topo ian a pomocou grafickej mierky odmerajú 

vzdialenos  do svojej obce. 
Rozširujúca úloha: Nájs  a ur i  ubovo né dve obce v okolí mesta Topo any 
(Partizánske), medzi ktorými žiak odmeria vzdialenos  do 5 km pomocou grafickej 
mierky. Žiaci môžu využi  kružidlo, ktorým si okolo vybranej obce narysujú kružnicu 
s polomerom, zodpovedajúcim vzdialenosti 5 km na grafickej mierke mapy (pre túto 
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Predmet Vlastiveda 
Vzdelávacia oblas  Príroda a spolo nos  
Ro ník štvrtý 
U ebnica Dudášová, Mäsiar, Muchová: Vlastiveda pre štvrtákov – strany 12 – 14 
Tematický celok Od Dunaja po Hornád 
U ivo Topo any a Partizánske s okolím 

Pomôcky 
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. as , pracovná u ebnica (PU), Vlastivedná mapa Slovenska (AITEC, 
formát A2), nástenná mapa Slovenska, internet, encyklopédie, fotografie regiónu Topo any a 
Partizánske s okolím 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Regionálna 
výchova a udová kultúra. 

Medzipredmetové vz ahy 

• prírodoveda – vo ne žijúce živo íchy; 
• slovenský jazyk a literatúra – práca s literárnym textom – poves ; 
• pracovné vyu ovanie – zhotovi  produkty súvisiace s udovými remeslami – návrh a zhotovenie 

zimnej obuvi; 
• informatika – vyh adávanie informácií na webových stránkach. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• ukáza  na mape mesto Topo any a opísa  polohu, 
• íta  z mapy informácie o Topo anoch a ich okolí, 
• prerozpráva  poves  z danej oblasti (pod a požiadaviek 

iŠVP). 

• mesto Topo any s okolím, 
• rieka Nitra. 

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Vlastiveda pre štvrtákov od autorov: J. Dudášová, P. Mäsiar a P. Muchová 

Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
1. Úvodná as  1´  
Privítanie žiakov v triede 
Oboznámenie žiakov s cie om 
a úlohami vyu ovacej hodiny 

 Individuálne pod a podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

2. Motiva ná as  3´ Každý žiak má na lavici pripravenú vlastivednú mapu Slovenska, aby sa eliminovali 
asové prestoje po as hodiny a zabezpe ila plynulá práca s pracovnou u ebnicou 

a mapou. 
Motiva ný rozhovor  U ite  pozve žiakov spolu cestova  prstom na mape – oboznámi ich s informáciou, 

že sa opä  posunú prstom na mape smerom z  regiónu Zlaté Moravce s okolím do 
regiónu Topo any a Partizánske s okolím. Nau ia sa ve a nových zaujímavých 
informácií o tomto regióne Slovenska. 

3. Expozi ná as  20´  
Riadený rozhovor 
 
 
 
Práca s PU str. 12 a mapou  

 V úvode sa žiaci oboznamujú a zoznamujú s výsekom mapy Topo any 
a Partizánske s okolím. 
U ite  pokra uje riadeným rozhovorom. Návrh otázok: Ktorým smerom (na ktorú 
svetovú stranu) sa nachádzajú Topo any vzh adom k Partizánskemu? Aké farby 
znázornenia povrchu krajiny prevládajú v tejto asti mapy? Ktoré znaky sú na nej 
vyzna ené? 
Úloha 1 
Žiaci pracujú s mapou Slovenska: 
a) ukážu na mape svoju obec a vyh adajú obce Topo any a Partizánske. Ur ia, 

na ktorú svetovú stranu od ich obce sa nachádzajú, 
b) vyberú si obec v okolí Topo ian a pomocou grafickej mierky odmerajú 

vzdialenos  do svojej obce. 
Rozširujúca úloha: Nájs  a ur i  ubovo né dve obce v okolí mesta Topo any 
(Partizánske), medzi ktorými žiak odmeria vzdialenos  do 5 km pomocou grafickej 
mierky. Žiaci môžu využi  kružidlo, ktorým si okolo vybranej obce narysujú kružnicu 
s polomerom, zodpovedajúcim vzdialenosti 5 km na grafickej mierke mapy (pre túto 
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Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
mapu musí narysova  kružnicu s polomerom 18 mm). To im pomôže vybra  druhú 
obec. 
Žiaci individuálne ítajú hlavný text, v ktorom získajú informácie o regióne Topo any 
a Partizánske s okolím, jeho prírodných krásach, mestách, pamiatkach. H adajú 
slová, ktorých významu nerozumejú, slová môžu v PU pod iarknu . Spolo ne 
s u ite om si neznáme slová vysvetlia. Na záver práce s hlavným textom žiaci 
zopakujú, o si z neho zapamätali. Pomáhajú si k ú ovými slovami. 
Úloha 2 
Žiaci prira ujú k názvom zodpovedajúce obrázky. Správne riešenie sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 8. 

4. Fixa ná as  17´  
Práca s PU str. 13 a mapou  Úloha 3 

Žiaci ukážu na mape Slovenska Topo any. Povedia, ktoré pohorie sa rozprestiera 
severozápadným smerom. Pre ítajú názov kopca, pri ktorom je íselný údaj 1042 – 
vrch Inovec. 
Rozširujúca úloha: Žiaci pod a znakov z legendy mapy porovnajú a ur ia, ím sú 
mestá Topo any a Partizánske významné, ím sú podobné a ím sa odlišujú. Žiaci 
si môžu pomôc  znakmi mapy (PU, 2. strana obálky). 
Úloha 4 
Žiaci vyh adajú na výseku mapy archeologické náleziská v okolí Topo ian. 
Diskutujú o tom, pre o sú pre nás dôležité. 
Rozširujúca úloha: Žiaci zis ujú, kde sa na území Slovenska nachádzajú podobné 
archeologické náleziská. 
Úloha 5 
Žiaci vylúštia krížovku. Tajni ku dopíšu do vety. Pomôžu si výsekom mapy. 

Kvíz  Na zopakovanie môžeme využi  kvíz. Žiaci úlohu vyriešia samostatne. Spolo ne si 
riešenie skontrolujú. 

Nasledujúce úlohy odporú ame rieši  v rámci hodiny ako prácu skupín sú asne, kde každá skupina vyrieši jednu úlohu 
a výsledok odprezentuje spolužiakom; prípadne pod a možností školy a uváženia u ite a rieši  aj v rámci medzipredmetových 
vz ahov – informatika, slovenský jazyk, pracovné vyu ovanie a prírodoveda. 
Práca s PU str. 13 a mapou  Úlohy 6 a 7  

U ite  rozdelí žiakov do skupín, vysvetlia si zadanie. Každá skupina vyrieši svoju 
úlohu a výsledok odprezentuje spolužiakom. Návrh riešenia sa nachádza 
v Metodických komentároch na str. 9. 

Zadanie projektov odporú ame vypracova  v rámci medzipredmetových vz ahov – slovenský jazyk a informatika. 
Pozvanie na výlet  Žiaci pracujú s kreslenou mapou. Spájajú informácie v rám ekoch so správnymi 

ilustráciami na kreslenej mape. Chýbajúci názov doplnia. 
Návrh na zimnú obuv  Žiaci sa pokúsia navrhnú  model pre zimnú obuv. 
Poves   Poves  o topo ianskom hradnom pánovi. S poves ou pracujú pod a pokynov 

v MK/1, str. 4. 
Námety a odporú ania  Dlhodobý projekt 

Naša obec po štvrtácky: Žiaci zis ujú, ktoré mesto s Ba ovými domami (Svit, 
Partizánske) na Slovensku je bližšie k obci, v ktorej žijú alebo chodia do školy. 
Uvažujú, ktoré domy v ich obci by sa mali zrekonštruova  a pre o. 

5. Závere ná as  4´  
Spolo né vyhodnotenie práce  
 

 Celoro ný projekt 
Mapa Slovenska: Žiaci s pomocou u ite a vyzna ia na mape celoro ného projektu 
mesto Topo any s okolím (pod a nástennej mapy). Vyzna ia aj mesto Partizánske, 
rieku Nitru a pohoria Tribe  a Považský Inovec. Žiaci môžu vyrobi  vlastné vlajo ky 
so znakom obuvníctva a pripevni  ich k obci Partizánske. K obci Bojná zas vlajo ku 
so znakom archeologické nálezisko. 
Spolo ne si zopakujú o robili, vyjadria svoje pocity – ako sa na hodine cítili, o ich 
najviac zaujalo. U ite  pri hodnotení práce pristupuje k žiakom individuálne, pozitívne 
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Štruktúra, obsah a innos   Metodický postup, didaktické poznámky 
oce uje každé riešenie a zdôraz uje každé napredovanie, preto ich hodnotí 
(prípadne klasifikuje) po as celej hodiny. 
Žiaci si môžu dokresli  sebahodnotenie (tvár smajlíka) na jednotlivé asti u iva 
na spodnom okraji strany. 

Zadanie nepovinnej domácej 
aktivity 

 Pod a MK, str.9. 

 


