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Obsahuje listovanie titulmi 
 

• Prírodoveda pre štvrtákov, pracovná učebnica 
 

• Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov 
 

• Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM  
(Természetismeret negyedikeseknek munkáltató 
tankönyv) 
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Magnet 
Zápisník detektívov: Magnet 
Vysypané pripináčiky 
Priťahuje alebo nepriťahuje 
Použitie magnetu 
Výskumná aktivita 1 a 2 

Hviezdy a planéty  

Zápisník detektívov: Hviezdy 
a planéty 
O hviezdach 
Súhvezdia 
Planéty slnečnej sústavy 
Názvy planét slnečnej sústavy 
Určovanie planét slnečnej sústavy 

Gravitačné pole  

Zápisník detektívov: 
Gravitačné pole 
Prečo predmety padajú na 
zem 
Výskumná aktivita 9 až 13 
Gravitačná sila a hmotnosť 
predmetov 

Planéta Zem 

Zápisník detektívov: 
Planéta Zem 
Planéta Zem 
Krížovka – Planéta Zem 
Výskumná aktivita 14 
O Mesiaci 

Skúmanie vesmíru 

Skúmanie vesmíru 
Výskum vesmíru 
Vesmírne dopravné prostriedky 
Hubblov vesmírny ďalekohľad 
Využitie zariadení vo vesmíre 
Kimovka – Skúmanie vesmíru 
Moje poznámky: Skúmanie vesmíru 

Jednoduché stroje 

Zápisník detektívov: 
Jednoduché stroje 
Jednoduché stroje 
O ktorý jednoduchý stroj ide? 

Naklonená rovina 

Zápisník detektívov: Naklonená 
rovina 
Naklonená rovina 
Využitie naklonenej roviny 

   

Páka 

Zápisník detektívov: Páka 
Páka 
Dĺžka ramena páky 
Výskumná aktivita 15 
Princíp fungovania páky 

Pátrame po tom,  
ako funguje ľudské telo 

Kladka 

Zápisník detektívov: Kladka 
Kladka 
Využitie kladky 
Pevná kladka 
Voľná kladka 
Kladkostroj 

Dýchacia sústava  

Zápisník detektívov: Dýchacia sústava 
Dýchacia sústava 
Časti dýchacej sústavy 
Výskumná aktivita 16 až 18 
Krížovka – Dýchacia sústava 

Obehová sústava. Srdce 

Zápisník detektívov: Obehová 
sústava. Srdce 
Srdce 
Zlepšujú, zhoršujú  

Tep 
Zápisník detektívov: Tep 
Tep 
Zvýšenie tepu alebo 
úderov srdca 

Krv, cievy a krvný obeh 
Zápisník detektívov: 
Krv, cievy a krvný obeh 
Krv, cievy a krvný obeh 
Časti krvného obehu 
Krv, cievy a krvný obeh 

Magnetické pole 

Zápisník detektívov: 
Magnetické pole 
Výskumná aktivita 3 až 6 
Pôsobenie 
magnetického poľa 
Futbal s kancelárskou 
spinkou 

Kompas 

Zápisník detektívov: Kompas 
O kompase 
Výskumná aktivita 7 a 8 
Využitie kompasu 

Vesmír 

Zápisník detektívov: Vesmír 
Vesmír 
Človek vo vesmíre 
Krížovka – Vesmír 

Pátrame po neživej prírode 
a prírodných javoch 

Ozubené koleso 

Zápisník detektívov: 
Ozubené koleso 
Ozubené koleso 
Princíp fungovania 
ozubených kolies 
Ako fungujú ozubené 

 

Rozmnožovacia sústava 

Zápisník detektívov: 
Rozmnožovacia sústava 
Rozmnožovacia sústava 
Vývin človeka 



aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov, prehľad prezentácií 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátrame po stopách 
prírodných spoločenstiev 

Lesné spoločenstvo 

Zápisník detektívov: Lesné 
spoločenstvo 
Lesné spoločenstvo 
Štvorsmerovka 
Čo tam nepatrí 
Pexeso – Lesné spoločenstvo 

Rastliny lesného spoločenstva 
Zápisník detektívov: Rastliny 
lesného spoločenstva 
Rastliny lesného spoločenstva 
Názvy stromov 

Spoločenstvo polí 

Zápisník detektívov: Spoločenstvo polí 
Spoločenstvo polí 
Obrábanie pôdy 
Kde rastliny rastú 

Poľné plodiny spoločenstva polí 
Poľné plodiny spoločenstva polí  Význam cukrovej repy 
Význam ľuľka zemiakového   Význam pšenice ozimnej 
Určovanie poľných plodín   Kimovka – Poľné plodiny 
Potraviny a jedlá z poľných plodín 
Moje poznámky: Poľné plodiny spoločenstva polí 

Rastliny vodného spoločenstva 
Zápisník detektívov: Rastliny 
vodného spoločenstva 
Vŕba alebo jelša 
Rastliny vodného spoločenstva  

Živočíchy spoločenstva polí 
Priraď správne názvy 
Živočíchy spoločenstva polí 
Zajac alebo králik 
Moje poznámky: Živočíchy 
spoločenstva polí 

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode 

Zápisník detektívov: Živočíchy vodného 
spoločenstva vo vode 
Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode 
Vodný alebo suchozemský živočích 

Vodné spoločenstvo  

Zápisník detektívov: Vodné 
spoločenstvo 
Vodné spoločenstvo 
Výskumná aktivita 20 

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 1 
Kura a kačica 
Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode 2 
Moje poznámky: Živočíchy vodného spoločenstva 
pri vode rastlín 

Prírodné spoločenstvá  

Zápisník detektívov: Prírodné spoločenstvá 
Prírodné spoločenstvá 
Prostredie, v ktorom živočíchy žijú 
Základné prejavy života živočíchov 
Pohyb živočíchov 
Živočíchy – potrava 
Rébus 
Bingo – Živočíchy 
Určovanie – rastliny, živočíchy a huby 

Spoločenstvo lúk 

Zápisník detektívov: Spoločenstvo lúk 
Spoločenstvo lúk 
Krížovka – Spoločenstvo lúk 
Pexeso – Spoločenstvo lúk 

Živočíchy lesného spoločenstva 
Živočíchy lesného spoločenstva 
Bludisko 1 
Bludisko 2 
Moje poznámky: Živočíchy 
lesného spoločenstva 

Rastliny spoločenstva lúk 
Zápisník detektívov: 
Rastliny spoločenstva lúk 
Rastliny spoločenstva lúk 
Výskumná aktivita 19 

Živočíchy spoločenstva lúk 
Priraď správne názvy 
Živočíchy spoločenstva lúk 
Krížovka – Živočíchy spoločenstva lúk 
Moje poznámky: Živočíchy 
spoločenstva lúk 

Potravový reťazec 

Zápisník detektívov: Potravový reťazec 
Potravový reťazec 
Prírodné spoločenstvá 
Potravové reťazce 

Chránené rastliny a živočíchy 

Zápisník detektívov: Chránené rastliny a živočíchy 
Ohrozenie rastlín a živočíchov 
Chránené rastliny a živočíchy 
Výskyt chránených rastlín a živočíchov 
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Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch 
Téma: Jednoduché stroje, prezentácia O ktorý jednoduchý stroj ide? 
 

V prezentácii žiaci pomenujú stroj zobrazený na obrázku a určia,  

o ktorý jednoduchý stroj ide. 
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Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo 
Téma: Krv, cievy a krvný obeh, prezentácia Krv, cievy a krvný obeh 
 

Prezentácia pútavým spôsobom rozširuje informácie v pracovnej  

učebnici o krvi, cievach a krvnom obehu. 
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Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev 

Téma: Vodné spoločenstvo, prezentácia Výskumná aktivita 20 
 

Prezentácia sprevádza žiakov výrobou pomôcky na pozorovanie    

živočíchov a rastlín, ktoré žijú pod vodnou hladinou. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov, ukážky obrazových materiálov 

Obrazový materiál – Pexeso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymaľujte si so žiakmi maľovanky, zahrajte si bingo alebo kimovku 
a premeníte hodinu prírorovedy 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 štvrtákov 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. 

 

 



aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov, opakovacie strany ku tematickému okruhu 

Opakovanie po tematickom okruhu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Strany na opakovanie môžete 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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