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• Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov 
 

• Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM  
(Természetismeret harmadikosoknak munkáltató 
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Záložka HVIEZDIČKA (bonusové materiály) obsahuje 
 

 

 

 

 

Prezentácie  
 
Prezentácie s video  
pokusmi 
 
 
Strany na overenie  
vedomostí 
 
Obrazové prílohy 
 
Opakovacie strany ku  
tematickému okruhu 
 
 
Námety na aktivity 
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Látky a ich skupenstvá  
Palubný denník: Látky a ich skupenstvá 
Látky a ich skupenstvá 
Z ktorej látky sú vyrobené? 
Z čoho sú vyrobené 
Tuhé, plynné a kvapalné skupenstvo 
Štvorsmerovka 

Voda a jej skupenstvá  

Palubný denník: Voda a jej 
skupenstvá 
Skupenstvá vody 

Kolobeh vody v prírode  

Palubný denník: Kolobeh 
vody v prírode 
Kolobeh vody v prírode 1 
Kolobeh vody v prírode 2 
Výskumná aktivita 2 
Čo sa stane s vodou... 
 

Vzduch a vietor 

Palubný denník: Vzduch a vietor 
Vzduch a vietor 
Dobrý nápad 3 – 5 
Výskumná aktivita 5 
Dopravné prostriedky a 
vlastnosti vzduchu 
Sudoku: Dopravne prostriedky 
Ako vzniká vietor 
Teplovzdušný balón 
Prúdenie vzduchu 

Počasie 

Palubný denník: 
Počasie 
Predpoveď počasia 
Pranostiky – Ľudové 
predpovede počasia 
Určovanie počasia 
Počasie 

Teplo  

Palubný denník: Teplo 
Zdroje tepla 
Teplo 
Horenie alebo trenie 
Živočíchy, ktoré tvoria teplo 
Výskumná aktivita 6 a 7 
Rýchlejšie alebo pomalšie 

Rozpúšťanie a topenie 

Palubný denník: Rozpúšťanie a topenie 
Výskumná aktivita 8 a 9 
Rozpúšťa sa alebo sa roztápa 
Topí sa alebo tuhne 

Telesná teplota 

Palubný denník: Telesná teplota 
Druhy teplomerov 
Zvýšiť či znížiť 
Ako vyrobiť teplomer 

Objavujeme ľudské telo 

Objem a hmotnosť 

Palubný denník: Objem 
a hmotnosť 
Objem 
Odmerné nádoby 
Dobrý nápad 6 – 8 
Druhy váh 
Kedy potrebujeme 
vedieť množstvo 
Čo má väčšiu hmotnosť 

Tráviaca sústava  

Palubný denník: Tráviaca sústava 
Tráviaca sústava 
Časti tráviacej sústavy 
Vyznač časti tráviacej sústavy 

Zdravé stravovanie 

Palubný denník: Zdravé stravovanie 
Potravinová pyramída 
O vitamínoch 
Bludisko 

   

Vylučovacia sústava 

Palubný denník: Vylučovacia sústava 
Vylučovacia sústava 
Časti vylučovacej sústavy 
Vyznač časti vylučovacej sústavy 
Kedy sa potíme 

Pitný režim  

Palubný denník: Pitný režim 
Pitný režim 
Nápoje 

Voda a jej zdroje  

Palubný denník: Voda 
a jej zdroje 
Voda – jej formy a zdroje 
Zdroje a formy vody 
Minerálna voda 

Ako vzniká hmla, dážď, ľad 
a sneh 

Palubný denník: Ako vzniká 
hmla, dážď, ľad a sneh 
Výskumná aktivita 1 
Vodná para a jej využitie 
Topí sa alebo tuhne 
V akej forme a kde sa 
vyskytuje ľad 
Ako vzniká sneh 
Na snehu a na ľade 

Voda – plávajúce 
a neplávajúce predmety 

Palubný denník: Voda – 
Plávajúce a neplávajúce 
predmety 
Voda – Plávajúce a 
neplávajúce predmety 
Dobrý nápad 1 a 2 
Výskumná aktivita 3 a 4 
Plávajú alebo neplávajú? 
Dvojsmerovka 
O mŕtvom mori 
 

Objavujeme neživú prírodu 
a skúmame prírodné javy 
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Objavujeme rastliny a huby 

Základné prejavy života živočíchov 

Palubný denník: Základné prejavy 
živočíchov 
Živočíchy a prostredie 
Základné prejavy života živočíchov 
Pohyb živočíchov 
Prostredie, v ktorom živočíchy žijú 
Prijímanie potravy  
 

Cicavce 

Palubný denník: Cicavce 
Cicavce 
Jež tmavý 
Krt 
Krt obyčajný 
Mačka domáca 

Vtáky 

Palubný denník: Vtáky 
Vtáky 
Lastovička obyčajná 
Sýkorka veľká 
Drozd čierny 
Čím sa živia 
Hľadaj správnu nohu 
Hádaj, čo je ukryté 

Životný cyklus rastlín 

Palubný denník: Životný 
cyklus rastlín 
Životný cyklus rastlín 
Dĺžka života rastlín 
Jednoročné rastliny 
Dvojročné rastliny 
Trvalé rastliny 
Žijú kratšie alebo dlhšie 

Rast rastlín 

Palubný denník: Rast rastlín 
Rast rastlín 
Z čoho vyrastajú 

Liečivé rastliny  

Palubný denník: Liečivé 
rastliny 
Liečivé rastliny 
Účinky liečivých rastlín 
Ako sušíme liečivé rastliny 

Význam poľných plodín 

Palubný denník: Význam 
poľných plodín 
Význam cukrovej repy 
Význam ľuľka zemiakového 
Význam pšenice ozimnej 
Recept na guľáš 
Potraviny a jedlá z poľných 
plodín 

Jedovaté rastliny  

Palubný denník: Jedovaté 
rastliny 
Jedovaté rastliny 
Jedovaté časti rastlín 
Jedovaté alebo jedlé 
Štvorsmerovka 

Význam lesa  

Palubný denník: Význam lesa 
Význam lesa 
Príbeh stoličky 
Ako sa zrodili husle 
Výskumná aktivita 10 
Červená čiapočka 

Huby 

Palubný denník: Huby 
Huby – Živé organizmy 
Určovanie húb 
Ako huby vyzerajú 
Rébus 
Výskumná aktivita 11 

   
 

Stavba tela živočíchov  

Palubný denník: Stavba tela 
živočíchov 
Stavba tela živočíchov 1 
Stavba tela živočíchov 2 
Stavovce alebo bezstavovce 
Sudoku: Živočíchy 

Objavujeme živočíchy 

Plazy 

Palubný denník: Plazy 
Plazy 
Užovka obyčajná 
Jašterica múrová 

Obojživelníky 

Palubný denník: Obojživelníky 
Obojživelníky 
Skokan hnedý 
Vývinové štádiá žaby 
Frazeologizmy 

Ryby 

Palubný denník: Ryby 
Ryby 
Kapor obyčajný 
Šťuka obyčajná 
Spoločné znaky kapra 
a šťuky 

Živočíchy bez vnútornej kostry 

Palubný denník: Živočíchy bez 
vnútornej kostry 
Bezstavovce 
Babôčka pávooká 
Slimák záhradný 
Krížovka: Bezstavovce 



aitec offline k Prírodovede pre tretiakov, ukážka z prezentácií 

Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy 
Téma: Teplo, prezentácia Horenie alebo trenie 
 

V prezentácii žiaci určujú situácie, kedy vzniká teplo horením  

a kedy vzniká teplo trením. 
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Objavujeme živočíchy 
Téma: Stavba tela živočíchov, prezentácia Stavba tela živočíchov 
 

Prezentácia hravým spôsobom rozširuje a dopĺňa cvičenia v pracovnej  

učebnici. Žiaci si jednoducho a rýchlo skontrolujú riešenia cvičení. 
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Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy 

Téma: Rozpúšťanie a topenie, prezentácia Výskumná aktivita 9 
 

Prezentácia sprevádza žiakov celým pokusom a žiaci pozorujú ako sa   

topí kryštálový cukor. 
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Obrazový materiál – Kimovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazové prílohy prinášajú doplňujúci materiál, 
ktorý môže učiteľ vytlačiť a použiť  v rôznych 
etapách vyučovacej hodiny. Je to materiál vhodný 
aj na premietnutie na interaktívnej tabuli. 
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Obrazový materiál – Pexeso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazový materiál prináša rôzne zábavné úlohy, 
ktoré oživia vyučovaciu hodinu. Medzi nimi nájdete 
krížovky, maľovanky, sudoku, pexeso, bingo, 
kimovky a mnohé ďalšie.  
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Obrazový materiál – Puzzle 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskladajte si so žiakmi puzzle, zahrajte si bingo 
alebo sudoku a premeníte hodinu prírodovedy 
na skvelú zábavu. 
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K témam sú pripravené námety na aktivity využiteľné na výchovných predmetoch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál Námety na aktivity vychádzajúce z pracovnej učebnice 
Prírodoveda pre tretiakov realizovateľné na výchovných predmetoch 
ponúka námety na rôznorodé činnosti a aktivity, ktoré sa dajú využiť v rámci 
upevnenia medzipredmetových vzťahov na hodinách výtvarnej výchovy, 
pracovného vyučovania, telesnej výchovy a hudobnej výchovy. 
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Opakovanie po tematickom okruhu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Strany na opakovanie môžeme využiť za každým tematickým celkom. 
Slúžia na zhrnutie, zopakovanie a upevnenie prebraného učiva. 
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Strany na overenie vedomostí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na overenie vedomostí sú určené na orientačné zistenie úrovne 
zvládnutia vedomostí z daných tematických okruhov. Nejde 
o štandardizovaný test. Pre 1. aj 2. polrok sú pripravené dve strany 
na overenie vedomostí. Strany na overenie vedomostí sú vypracované 
vo verzii A a vo verzii B. 
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