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HRAVÁ, 
VYNALIEZAVÁ, 
PRIATEĽSKÁ... 

USILOVNÁ, 
PRACOVITÁ, 

ZODPOVEDNÁ... 

POMALÝ, 
TRPEZLIVÝ, 

ORIGINÁLNY... 

MÚDRA, 
ROZVÁŽNA, 

CIEĽAVEDOMÁ... 
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iŠVP (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – ISCED 1, 2015) 
stanovuje výkony a obsah vyučovacieho predmetu 
PRVOUKA. 

Predstavuje predmet, ktorý je vytvorený z obsahov dvoch 
vzdelávacích oblastí – prírodovednej a spoločenskovednej. 

Je základom pre predmety – prírodoveda a vlastiveda. 



Predstavuje program rôznych činností a otvorených 
príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných 
možností žiakov. 

Je to ucelený systém výkonov, ktorý je vyjadrený 
učebnými požiadavkami – kognitívne odstupňovanými 
konkretizovanými cieľmi. 

Učebné požiadavky môžu učitelia viac špecifikovať, 
konkretizovať a rozvíjať (môžu vytvárať ďalšie blízke 
učebné ciele, učebné úlohy, otázky, testové položky...) 



Obsah učiva predmetu PRVOUKA

- Stavia na zvedavosti žiakov a na ich prirodzenej 
potrebe spoznávať okolitý svet. 

- Kladie dôraz na ciele predmetu 
a na vzdelávací štandard.



- Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov 
do procesu vyučovania.

- Zameriava sa najmä na rozvoj tých kognitívnych                 
činností žiakov, ktoré sú úzko späté 
s hľadaním, pátraním, 
skúmaním a objavovaním.

späté 
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Vytvára vedomostný, spôsobilostný
a postojový základ pre nadväzujúce 
predmety – vlastivedu a prírodovedu.

Vlastiveda:
- poznávanie reálneho spoločenského 

priestoru prostredníctvom oboznamovania 
sa s fungovaním služieb, samosprávy 
a geografického opisu krajiny.



Prírodoveda:
- poznávanie organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných 

vzťahov, 

- oboznamovanie sa s reálnym prírodným priestorom 
prostredníctvom skúmania fungovania vybraných 
prírodných javov.

Ide o postupný 
rozvoj spôsobilosti vedeckej 
práce a súčasne aj vedeckej 
(prírodovednej) gramotnosti. 
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Rozvíjať vedomosti žiakov      
v oblasti spoznávania 
spoločenského a prírodného
prostredia a javov s nimi 
súvisiacich.

Naučiť žiakov, aby boli 
schopní samostatne sa 
orientovať v nadobudnutých 
informáciách a objektívne 
ich spracovať na úrovni 
primeranej ich veku. 

o

h 



Rozvíjať predstavy o vybraných prírodných 
a spoločenských javoch.

Rozvíjať pozorovacie spôsobilosti tak,                            
aby žiaci dokázali získať nové informácie a obohatili             
si svoje doterajšie poznanie.

Viesť k porovnávaniu,
zoskupovaniu a triedeniu                                      
predmetov a javov podľa                                
identifikovaných znakov.

Zovšeobecňovať na základe 
porovnávania.

formácie a obohatili            

                             
                      



Rozvíjať schopnosti vytvárať
si vlastný úsudok.

Viesť k spolupráci pri riešení 
jednoduchých skúmateľských 
(bádateľských) aktivít.

Rozvíjať schopnosti 
argumentovať 
prostredníctvom vlastnej 
skúsenosti.

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovanyny-y-yy statnyny-y-yy vzdelavacic -ci-ii program/prvouka_pv_2014.pdf

Ďalšie čiastkové ciele nájdete v metodických komentároch alebo na stránke:



Žiaci sa učia PRVOUKU preto,                           
lebo im pomáha chápať svet: 

1. prichádzajú s naivnými predstavami; 
2. učia sa nové poznatky; 
3. učia sa vysvetľovať a argumentovať,     

zdôvodňovať; 
4. oboznamujú sa s informáciami, ktoré ich môžu 

posunúť ďalej.

Je to príprava žiakov na chápanie zložitejších javov, 
s ktorými sa budú stretávať vo vyšších ročníkoch 
v predmetoch prírodoveda, chémia, fyzika,  
biológia.

                  

; 

,     
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Podľa iŠVP pre 1. stupeň 
základnej školy, ISCED 1 –
primárne vzdelávanie, 
konkrétne v Rámcovom 
učebnom pláne z roku 2015 sú: 
3 hodiny –
v 1. ročníku/1 hodina, 
v 2. ročníku/2 hodiny.

VP pre 1 stupeň

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁNMCOVÝ UČEBNÝ PLÁ
pre základné školy pre základné školy 

s vyučovacím jazykom slovenským



Podľa iŠVP pre 1. stupeň 
základnej školy, ISCED 1 –
primárne vzdelávanie, konkrétne 
v dodatku k Rámcovému 
učebnému plánu z roku 2016 sú: 
3 hodiny –
v 1. ročníku/1 hodina, 
v 2. ročníku/2 hodiny.

ľa iŠVP pre 1 stupeň

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁNMCOVÝ UČEBNÝ PLÁ
pre základné školy 

s 
pre základn

s vyučovacím jazykom 
né školy adn

m m národnostnej menšiny



Koncepcie našich učebníc vychádzajú z tohto 
časového rozvrhnutia PRVOUKY.

Jednotlivým témam sa venuje jedna strana alebo až 
štyri strany, v závislosti od náročnosti obsahu učiva. 
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Pracuje 20 rokov ako učiteľka     
na prvom stupni základnej školy. 

Pracuje 18 rokov s modelom 
VEU – ITV (Vysoko efektívne 
učenie – Integrované    
tematické vyučovanie)            
ako lektorka a modelová 
učiteľka. 



Je autorkou niekoľkých učebníc a metodických materiálov.

V súčasnosti učí v základnej škole v Nitre, v Janíkovciach. 



Pracuje 34 rokov ako 
učiteľka na prvom stupni 
základnej školy. 

Pracuje 22 rokov s modelom 
VEU – ITV (Vysoko 
efektívne učenie –
Integrované tematické 
vyučovanie) ako lektorka     
a modelová učiteľka.



Je autorkou niekoľkých učebníc a metodických materiálov.

V súčasnosti učí v základnej škole v Martine. 



Autorky 
- Pri svojej práci vychádzajú z osvedčených postupov 

tradičného vyučovania v škole.

- Učivo žiakom sprístupňujú formou kvalitných 
didaktických úloh.

- Kladú dôraz najmä na učenie s porozumením,                
pri ktorom si žiak konštruuje vlastné poznanie sveta. 

- Stavajú na existujúcich prekonceptoch dieťaťa, 
preferujú zážitkové učenie, vlastné objavovanie, 
pátranie a skúmanie.



- Učia deti nezávislosti, 
tvorivosti, samostatnému
a zodpovednému učeniu, 
aby pracovali preto, že chcú, 
nie preto, že musia.

- Držia sa zásady, že na efektívne 
učenie detí je najdôležitejšie 
neohrozujúce prostredie, 
spolupráca, okamžitá spätná 
väzba a spätosť učiva           
so životom.  

 



Pracuje ako výtvarník, animátor a ilustrátor. 

V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe 
a ilustrovaniu učebníc. 

Z tvorby:
- kreslené seriály pre deti: 

Kuk a Bubu, 
Dada a Dodo,
Chlapec s čiapkou, 
Willy Vuhlmaus, 
Mesto na Dunaji...

- komiksové príbehy: 
Pipi dlhá pančucha, 
Romanové dobrodružstvá, 
Inšpektor Barány, 
Tajomstvo starého domu;

- knihy: 
Valibuk, séria leporeliek pre deti...

- kreslený seriál: Bob a Bobek.

nosti sa venuje voľnej tvorbe 
vaniu učebníc. 

pre deti: 

 

hy: 
a, 
družstvá, 

domu;

reliek pre deti...

ob a Bobek.



Učebnica pracovného 
typu PRVOUKA pre 1. 
ročník základnej školy –
víťaz verejnej súťaže 
MŠVVaŠSR z júla 2015     
vyhlásenej na učebný 
materiál pre potreby    
základných škôl.

5     

Nová pracovná učebnica 
PRVOUKA pre druhákov 
je plynulým pokračovaním 
Prvouky pre 1. ročník základnej školy. 



Forma učebníc: učebnica 
pracovného typu/pracovná 
učebnica – kombinácia  
učebnice a pracovného zošita. 

Učebnica pracovného 
typu/pracovná učebnica –
efektívnejšia práca, 
manipulácia, ľahšia orientácia.

Učebnica pracovného 
typu/pracovná učebnica –
plnofarebné tituly, formát  A4. 



Žiaci sú pri získavaní nových informácií a poznatkov 
súčasne vedení aj k ich priamemu zaznamenávaniu
najskôr kresbou, symbolicky, neskôr písmom. 



Názov tematického okruhu

Názov témy

Označenie základnej úlohy

Číslo strany

1.
 r

oč
ní

k 2. ročník



Piktogramy vyjadrujúce prácu s úlohou
1.

 r
oč

ní
k 2. ročník



Úlohy, ktoré riešia žiaci,        
sú označené piktogramami

- Pomáhajú žiakom pochopiť, 
čo budú v danej úlohe robiť   
a akým spôsobom budú 
pracovať.

- Ich pozitívny stereotyp prácu 
s úlohami zjednodušuje.

- Náročnosť úloh stúpa 
súbežne s tým, ako si žiaci 
osvojujú vedomosti. 



2. ročník1.
 r

oč
ní

k Sprievodné postavičky



Sprievodné motivačné postavičky v 1. ročníku

- V 1. ročníku predstavujú učivo PRVOUKY 
prostredníctvom jednotlivých kráľovstiev.

- Rozprávka je deťom tohto veku veľmi blízka          
a ľahšie im pomáha vytvárať si o prírode               
a spoločnosti vlastné predstavy.

     

Ja som kráľ SVET. 
Dohliadam 

na Kráľovstvo sveta. 

   
 

Ja som kráľovná ŽIVONA.
Starám sa 

o Kráľovstvo života.

Ja sa volám DANIEL. 
Starám sa 

o Kráľovstvo živočíchov. 

A ja som JASMÍNKA. 
Starám sa 

o Kráľovstvo rastlín. 



Sprievodné motivačné postavičky 2. ročníku

- V 2. ročníku žiakov sprevádzajú známe postavičky 
z 1. ročníka Jasmínka a Danielko. V tomto ročníku 
sú zobrazené ako reálne deti, ktoré spoznávajú 
svet spolu so žiakmi. 

- Sprievodné postavičky plnia najmä motivačnú 
úlohu.

S prvoukou budeme cestovať 
a nové veci spoznávať.

Ten, kto je dosť zvedavý, 
veľa vecí objaví.



Zhrnutie učiva

1.
 r

oč
ní

k 2. ročník



Priestor na zhrnutie učiva pod názvom Moje poznámky

- Nachádzajú sa spravidla na konci každej témy.

- V 1. ročníku sú spracované formou maľovaného čítania.

- Žiaci sa môžu k Mojim poznámkam kedykoľvek vrátiť           
a dané učivo si pripomenúť. 

1.
 r

oč
ní

k



Priestor na zhrnutie učiva pod názvom Moje poznámky

- V 2. ročníku sú spracované formou predpripravených textov, 
avšak s chýbajúcimi informáciami.                                              

- Žiaci ich dopĺňajú na základe získaných vedomostí                  
z prebraného učiva. 

- Žiaci sa môžu k Mojim poznámkam kedykoľvek vrátiť            
a dané učivo si pripomenúť. 

2. ročník



2. ročník

Základné učivo

1.
 r

oč
ní

k



Základné učivo pod názvom 
Zápisník cestovateľov

- Nachádza sa spravidla              
na začiatku každej témy.

- Je spracované formou 
informácií.

- Žiaci sa môžu k nemu 
kedykoľvek vrátiť a dané učivo 
si pripomenúť. 

  



2. ročník1.
 r

oč
ní

k
Cieľové kompetencie

Metodické informácie pre učiteľa



Metodické informácie   
pre učiteľa

- Pomáhajú vyučujúcemu 
lepšie pracovať s danými 
úlohami, aby dosiahli 
splnenie obsahového      
a výkonového štandardu.

Cieľové kompetencie podľa iŠVP

- Obsahujú obsahový a výkonový štandard. Vyučujúci vie, aké 
vedomosti a poznatky si majú žiaci pri danej téme osvojiť. 



1.
 r

oč
ní

k 2. ročník
Výskumné a bádateľské aktivity



Opakovanie na konci tematického okruhu
2. ročník



Záverečné opakovanie
2. ročník1.

 r
oč

ní
k



Sú spracované podľa iŠVP platného 
od septembra 2015.

Kladú dôraz na splnenie cieľov           
a vzdelávacieho štandardu.

Obsahujú učivo, ktoré plne pokrýva 
požiadavky stanovené iŠVP.

Učivo je rozdelené na dve vzdelávacie 
oblasti Človek a príroda – Rastliny, 
Živočíchy, Človek, Neživá príroda 
a skúmanie prírodných javov a 
Človek a spoločnosť, v ktorej žije.

    

va 



Učivo je spracované formou úloh konvergentného
a divergentného typu. Sú to rôzne doplňujúce 
a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie 
učiva a zábavné úlohy. 

Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, 
že aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa 
stretávajú v bežnom živote.

V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne 
inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú 
pri modifikácii žiackych predstáv.



Jednotlivé témy               
v 1. ročníku sú 
spracované do piatich 
tematických okruhov, 
ktoré sú farebne 
odlíšené.

1. Moje kráľovstvo
2. Kráľovstvo života
3. Kráľovstvo sveta
4. Kráľovstvo živočíchov
5. Kráľovstvo rastlín

1. ročník



Jednotlivé témy               
v 2. ročníku sú 
spracované do šiestich 
tematických okruhov, 
ktoré sú farebne 
odlíšené.

1. Spoznávame cestovanie
2. Spoznávame človeka
3. Spoznávame neživú   

prírodu a prírodné javy
4. Spoznávame živočíchy
5. Spoznávame rastliny
6. Spoznávame sviatky

2. ročník



1. Moje kráľovstvo 

orientácia v budove školy (trieda, jedáleň,   orientácia v 
WC a iné) 

pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy

významné orientačné body v blízkosti školy významné orie
(budovy a i.)

zjednodušená adresa školy a adresa svojho zjednoduš
bydliska

členovia rodiny vo vzťahu k sebe

1. Spoznávame cestovanie

prečo ľudia cestujú, javy pri cestovaní,      prečo ľudia cestujú, javy pri ces
ktoré sú v krajine zaujímavé: 

,
: : atrakcie,     ktoré sú v krajine z

pamiatky, príroda...

odlíšenie druhov dopravy prostredníctvom odlíšenie druhov dopravy pr
dopravných prostriedkov: 

y p
v: v: auto, autobus, vlak dopravných

lietadlo, loď

základné pravidlá bezpečnosti na ceste, základné pravidlá bezpečnosti na ceste, 
priechod pre chodcov, semafor, opis cesty    priechod p
do školy

jednotlivé prvky krajiny: y: polia, lúky, lesy, rieky, jednotlivé prvky krajinyy: olia, lúky, lesy, riepo
jazerá, vrchy, rovina, domy a cesty,         jazerá, vrchy, rovina, domy a cesty,         
krajina v okolí školy/bydliska počas roka

obec ako súčasť ť Slovenskaka, vznik k Slovenskej obec ako s
republiky

súčasť lovenskSko s
kyky, štátne symboly: 

vznik v k lovenSskka,
y: y: štátna vlajka 

nskven
a a a republikky štátne , š

štátny znak SR

určovanie času u celých hodín n na a klasickýchurčo
a 

ovanie časuu elých hceurčo
a a digitálnych hodinách

aktuálny rok, zaradenie mesiacov v roku podľa aktuálny rok, zaradenie mesiacov v roku podľ
ročných období od začiatku roka, kalendár, ročných o
pojmy: 

, ,
y:y: rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky, pojmyy: ok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky, ro

rodina, narodeniny, význam sviatkov na Slovensku

  

Názov tematického okruhu u MOJE KRÁĽOVSTVO Názov tematického okruhuu MOJE KRÁĽOVSTVO M
je odvodený od prvého vstupu žiaka do školy a od je odvodený od prvého vstupu žiaka do školy a od 
toho, s čím všetkým sa stretáva. Je to jeho škola, toho, s čím všetkým sa stretáva. J
trieda a všetko, čo s ňou súvisí. 

va. J
í.í P

to jeho škola, Je . J
PPredstavuje to jeho trieda a všetko, čo s ňou súvisíí. P edstavuje to jeho rer

osobné kráľovstvo. Do tohto tematického okruhu osobné kráľovstvo. Do tohto tem
bola zaradená aj téma rodiny. 

2. ročník1. ročník



päť základných zmyslov a zmyslové orgány

význam zmyslových orgánov pre život význam z
človeka

zásady starostlivosti o zrak a sluch

funkcia ušnice pri zachytávaní zvuku

orgány hmatu rozmiestnené v koži           orgány hmatu r
po celom tele

čo zdraviu škodí, a čo mu prospieva

časti kostry ľudského tela: a: lebka,                   časti kostry ľudského telaa: ebka,            le
chrbtica a stavce, rebrá, ramenná kosť                     chrbtica a stavce, 
a stehenná kosť

niektoré hlavné kosti ľudského tela,                  niektoré hlavné kosti ľudského tela,  
ich identifikovanie na vlastnom tele

pojmy: y: kĺb, zlomenina

rast kostí spolu s človekom až do dospelosti, rast kostí spolu s človekom až do dosp
zlomenie kostí a ich spätné zrastenie

vlastné pozorovanie, že palec umožňuje vlastné pozorovanie, že palec umožňuje 
realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré sú realizovať najviac po
typické pre človeka

tvorba jednoduchého nákresu u kostry ľudského tvorba
tela

význam pohybu pre človeka, pohyb b –– prejav význam p
života, 

pohybam p
aa svaly

hyb
yy –

 pre človeka, pohybb prejav pbuyb
–––– zabezpečovanie pohybu, svaly životaa, valysv y zabezpečovanie pohybz

upnuté na kostru, rôznorodé pohyby

vlastné skúmanie, že niektoré pohyby v tele sú vlastné skúmanie, že niektoré pohyby v
ovládané vôľou a niektoré pohyby sú ovládané vôľou a niektoré pohyb
realizované mimo vôle človeka

2. ročník2. Kráľovstvo života 2. Spoznávame človeka

       
                  

Názov tematického okruhu u KRÁĽOVSTVO  ŽIVOTA Názov tematického okruhuu KRÁĽOVSTVO  ŽIKR
je odvodený od tém, ktoré predstavujú život je odvodený od tém, ktoré predstavujú život 
človeka, jeho starostlivosť o vlastné telo a zdravie, človeka, jeho starostlivosť o vlastné telo a zdravie,
ale hlavne jeho spoznávanie okolia prostredníctvom ale hlavne jeho spoznávanie okoli
zmyslov a zmyslových orgánov. 

1. ročník



päť rôznych pohybov, ktoré       päť rôznych pohybov
zabezpečujú svaly

rast svalov a ich vývin spolu s človekom, rast svalov a ich vývin spolu s človeko
únava svalov, význam pravidelného únava svalov, význam pravid
cvičenia pre vývin svalstva

úloha záchrannej ej zdravotnej služby, úloha záchranneej dzd
hasičov, policajtov

postup pri volaní ní pomoci

postup pri volaní ní záchrannej zdravotnej postup p
služby

pri volanp p
yy (155), 

nní áchrzáolan
),) hasičov

rannej zchr
vv (150), 

zdravotnej ej z
),) policajtovslužbyy

(158) a 
55)), asičovha vy 15(

a a tiesňovej linky 
50)), pv 15(

y y (112)

zásady bezpečnosti pred zásady bezpečnosti pred 
nebezpečenstvom slnečného žiarenia, nebezpečenstvom slnečného žiare
ohňa, elektrického prúdu a iných ohňa, elektrického prúdu a i
nebezpečných predmetov

vybrané profesie a ich náplň, povolania vybran
ľudí: 

né profesie a ich náplň, povolania ran
í:í: lekár, učiteľ vedec, strojník, pekár, ľudíí: ekár, učiteľ vedec, sle

mäsiar, obchodník a iné

2. Spoznávame človeka2. ročník



rozdiel medzi živými a neživými súčasťami rozdiel m
prírody

triedenie prírodných objektov vlastným triedenie prírodných objektov vlastným 
pozorovaním na živé, neživé, odumreté

voda a jej používanie človekom,              voda a jej používanie človekom,           
jej nedostatok, význam vody v pôde, jej nedostatok, význam vody v p
rôzne formy vody, zdroje vody

priesvitnosť a priehľadnosť rôznych priesvitnosť 
materiálov

Slnko ako hlavný zdroj svetla na Zemi

iné zdroje svetla

obsah pôdy, zaradenie jej jednotlivých obsah pôdy
zložiek k 

y, zaradenie jej jednotlivých pôdy
kk živým, neživým a odumretým zložiek kk ivži

súčastiam

živé súčasti ti –– živočíchy, ktoré žijú v pôde    živé súčastti živočíchy, ktoré žijú v pôde ž
a dýchajú vzduch v nej prítomný,           a dýchajú vzduch
voda a vzduch 

uch
h h –

v nej prítomný,           h ch
–– neživé súčasti prírody

zisťovanie vlastností rôznych typov pôd

pojmy: y: zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, pojmyy: loženie pôzl
znečistenie pôdy

3. Kráľovstvo sveta

Názov tematického okruhu u KRÁĽOVSTVO  SVETA Názov tematického okruhuu KRÁĽOVSTVO  SVETAKR
je odvodený od tém, ktoré predstavujú svet a jeho je odvodený od tém, ktoré predstavujú svet a jeho
nasledovné súčasti: živú a neživú prírodu, vodné nasledovné súčasti: živú a neživú prírodu, vodné 
zdroje, striedanie dňa a noci, plynutie času, Slnko zdroje, striedanie dňa a noci, plynut
ako hlavný zdroj svetla na Zemi.  

3. Spoznávame 3. Spoznávame 
neživú prírodu a prírodné javy

2. ročník1. ročník



kedy sa vytvára tieň, kedy sa nevytvára, kedy sa vytvára tieň, kedy sa nevytvára
kedy sa vytvára dlhší tieň, viac tieňov

meranie časového úseku vlastným meranie časového úseku
navrhnutým spôsobom

zostrojenie presýpacích hodín n –– vzťah zostrojenie presýpacích hodínn vzťv
rýchlosti presýpania a niektorých rýchlosti presýpania a niekto
vlastností presýpanej látky

zostrojenie kyvadla a –– vzťah rýchlosti zostrojenie kyvadlaa vzťah rýchlosti v
kmitania a niektorých vlastností kmitania

3. Kráľovstvo sveta 1. ročník

skúmanie rozpúšťania látok vo vode,    skúmanie rozpúšťania látok vo vode,    
vytvorenie záveru o tom, ktoré látky sa              vytvorenie záveru o tom, ktoré lá
vo vode rozpúšťajú a ktoré nie

skúmanie akým spôsobom je možné skúmanie akým spôsobom je možn
rozpúšťanie urýchliť, jednoduché rozpúšťanie urýchliť, jednoduché 
vysvetlenie, čo sa deje s látkou,             vysvetlenie, čo sa deje s lát
ktorá sa vo vode rozpúšťa

navrhnutie postupu, ako zistiť prítomnosť navrhnutie pos
látky vo vode

opis na základe pozorovania procesu opis na z
filtrácie

odparovanieie, vysvetlenie, čo sa pri odparovaniie vysvetlenie, čo sa pri , v
odparovaní deje s vodou a s látkou,       odparovaní deje s vodou a s látk
ktorá bola vo vode rozpustená

3. Spoznávame 3. Spoznávame 
neživú prírodu a prírodné javy

2. ročník



znaky, ktorými sa živočíchy a rastliny navzájom znaky, ktorý
podobajú 

znaky, ktorými sa živočíchy a rastliny odlišujú

živočíchy a ich prispôsobenie sa tvarom tela               živočíchy a ich prispôsobenie sa tvarom tela           
a spôsobom života prostrediu, v ktorom žijú         a spôsobom života prostrediu, v ktorom žijú        
(mačka domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný,         (mačka domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný,   
lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš detská)

rozdiely medzi suchozemskými a vodnými     rozdiely med
živočíchmi

získavanie potravy rôznym spôsobom,                 získava
vzťah 

nie potrava
h h dravec 

potr
c c –

vy rôznratr
–– korisť 

význam maskovania živočíchov v prostredí

pohyb živočíchov v –– rôzne časti tela,   pohyb živočíchovv ôznrô
zabezpečujúce pohyb

životné prejavy živočíchov v –– rast, vývin, životné prejavy živočích
dospievanie, starnutie

mláďatá rôznych druhov živočíchov, ktoré sa mláďatá rôznych druhov živočíchov, kto
nemusia podobať na dospelé jedince

   rôzna dĺžka života živočíchov

význam tvorby y živočíšneho spoločenstva

spôsob života a mravcaca, mravce e –– spoločenský spôsob životaa mravcm
hmyz, mravenisko

včela medonosnáná, včely y –– spoločenský hmyz, včela medonosn
včelia rodina: 

nná, vnosn
a: a: matka

včev
kakaka, 

yy elvče
aa, trúd

y 
údúd, 

poločenskspss
ddd, robotnica

ký hmyz, ensk
caca, spôsob včelia rodinaa

života včiel

úžitok, ktorý človeku poskytuje chov živočíchov: úžitok
kráv

tok
áváv, 

ktorý k, ok
vv, oviec

orý 
ecec, 

človeku črý 
cc, sliepok

eku 
okok, 

poskypku 
kk, koní

osky
níní, 

tuje cytsky
íí, včiel

získavanie potravy človekom rôznym spôsobom: získavanie potravy človekom rô
pestovanie úžitkových rastlín

m rô
ínín, 

znymôzm rô
nn zber 

m spôsobom: nym
er er divorastúcichpestova

rastlín
ova
ínín, 

nie úanva
nn, lov 

úžitkových raie ú
v v divožijúcich

astlíínn, zzh ra
hh zvierat

4. Kráľovstvo živočíchov 4. Spoznávame živočíchy

zabezpečujúce pohyb

Názov tematického okruhu u KRÁĽOVSTVO  Názov tematickéh
ŽIVOČÍCHOV 

ho okruhuu KRÁĽOVSTVO KRckéh
VV je odvodený od tém, ktoré sa týkajú ŽIVOČÍCHOVV e odvodený od tém, ktoré sa týkajú je

živočíchov, prostredí, v ktorých žijú, prispôsobeniu živočíchov, prostredí, v ktorých žijú, prispôs
ich tela danému prostrediu a ich pohybu.  

2. ročník1. ročník



základné časti rastlín n (pŕhľava dvojdomá, základné časti rastlínn pŕhľava dvojdomá, (p
púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsičk
pastierska, ruža šípová, pagaštan konský)

funkcie jednotlivých častí rastlín

triedenie rastlín podľa podobnosti            triedenie rastlín podľa podobnosti            
a rozdielnosti v tvaroch, veľkosti, farbe a rozdielnosti v tva
základných častí

triedenie rastlín na základe vlastného triedenie rastlín na
pozorovania na 

a záklan na
a a byliny

ákla
nyny, 

de vadkla
yy, kry 

de v
y y a 

astnéhovlav
a a stromy

triedenie rastlín podľa tvaru listov           triede
na 

enie rastiede
a a ihličnaté

ast
éé a 

podľa ttlín t
a aaa listnaté

príklady y rôznych prostredí dí a k nim             príkladyy ôznych prostredrô dí k na 
príklady rastlín v nich žijúcich

životné prejavy rastlínín, rôznorodosť ich životných životné prejavy rastlíín rôznorodosť ich životn, r
podmienok a prispôsobovanie sa prostrediu

príklady, ako sa rastliny prispôsobujú svojím príklady, ako sa rastliny prispôsobujú svojím 
tvarom a spôsobom života podmienkam,             tvarom a spôso
v ktorých žijú 

závislosť rastlín od neživého prostredia

životné prejavy rastlín

porovnanie spôsobu života živočíchov a rastlín, porovnanie spôsobu života živočíchov a ras
zistenie, že životné prejavy živočíchov sú zistenie, že životné prejavy živočíchov sú 
podobné životným prejavom rastlín, ich spôsob podobné životným 
života je však iný

z ktorej časti semeno o klíčiči a čo sa deje              z ktorej časti semenoo líčkl či a čo sa deje              a
so zvyškom semena po jej vyklíčení, podmienky so zvyškom semen
klíčenia semien: 

na po jej vyklíčení, pmen
n: n: vzduch, voda, teplo

navrhnutie postupu ako je možné zistiť navrhnutie postupu ako je mo
podmienky klíčenia semien 

5. Kráľovstvo rastlín 5. Spoznávame rastliny

Názov tematického okruhu Názov tematického okruhu 
KRÁĽOVSTVO  RASTLÍN 

hu 
NN je KRÁĽOVSTVO RASTLÍNN e je

odvodený od tém, ktoré sa týkajú odvodený od tém, ktoré sa týkajú 
rastlín, najmä ich základných častí. 

  

2. ročník1. ročník



rast rastliny a životné podmienky rastlín:     rast ras
svetlo

ras
lolo,

tliny a tas
oo, teplo

y a 
lolo,

životné pža 
oo, vzduch

né p
chch,

podmiepé p
hh, voda

dmie
dada,

enky raemie
aa, pôda

aky ra
dada.

spôsob a prostredníctvom ktorých častí  spôsob a prostredníctvom ktorýc
získavajú rastliny z prostredia 

ch čaorýc
a a vodu

h ča
dudu,

stí  asča
uu, vzduch        získ

a 
kavajúzísk

a a svetlo

navrhnutie postupu na overenie predpokladov navrhnutie postupu na overenie predpo
týkajúcich sa podmienok rastu rastlín

kde a prečo je možné nájsť semená rastlín

zhodnotiť ť význam rastlinných semien n pre život zhodnotiť
človeka

rozširovanie semienen, niektoré semená a ich rozširovanie semieen niektoré semená a ich , n
nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od nástroje na to, aby 
materskej rastliny

5. Spoznávame rastliny2. ročník



Význam sviatkov na Slovensku:               Význam sviatkov na Slovensku:               
Pamiatka zosnulých, Vianoc, Nový rok,        Pamiatka zo
Veľká noc

6. Spoznávame sviatky2. ročník



1. ročník 2. ročník



POKRAČUJPO

11. . stupeň ň základnej školy

SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM



Učebnice e PRVOUKA pre e 1. ročník základnej ej školy y a a PRVOUKA pre druhákov
-

čebnicee pPRVOUKA preP pp e . ročník základne1. jej jj kolyyyšk y yy aa PRVOUKA PU
-- Práca s učebnicami na vyučovaní PRVOUKY na 1. stupni ZŠ 

Projektové vyučovaniejjj yyy

Vychádzkyyy yyy

Hodnotenie

Podporné materiály k učebniciam yy m PRVOUKA pre 1. ročník ZŠ Š a a PRVOUKA Podporné matepp
pre druhákovppp

Diskusia a 

POKRAČUJPO



POKRAČUJPO

SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM

11. . stupeň ň základnej školy



Úlohy sú zamerané na: 
- evokáciu učiva – hádanky, motivácia;

- vysvetlenie učiva – pozorovanie obrázkov, pojmové mapy, 
klasifikácia (triedenie);

- vedenie žiakov k premýšľaniu a tvorbe poznania 
induktívnym spôsobom – realizácia jednoduchých 
výskumných činností;

- precvičenie učiva – klasifikácia (triedenie), bludiská, rébusy,  
overovanie pokusmi;

- zopakovanie učiva – obrázkové čítanie, záverečné 
opakovanie.



Jeden zo spôsobov cieleného používania zmyslov, 
pomocou ktorého sa žiak môže dopracovať k získaniu 
nových informácií a poznatkov o pozorovanom objekte, 
o jave, o okolí, prípadne o deji alebo nejakej situácii. 

Pozorovanie obrázka môže viesť k následnej diskusii 
a riešeniu daného problému, ktorý je prostredníctvom 
obrázka znázornený.



Pozorovanie obrázka

NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU

1. ročník

1. ročník/strana 6/úloha 1



POMENUJ  VŠETKY  
PREDMETY,  KTORÉ  SA  

NACHÁDZAJÚ  HORE.



POMENUJ  VŠETKY  
PREDMETY,  KTORÉ  SA  

NACHÁDZAJÚ  DOLE.NACHÁDZ



Žiaci môžu hrať rôzne situácie napodobňujúce 
vhodné a nevhodné správanie sa v triede. 
Ostatní žiaci určujú, či ide o situáciu vhodnú 
alebo nevhodnú. Pri nevhodných situáciách 
žiaci povedia, ako by mala situáciu vyzerať, 
aby bola vhodná.  

ÚLOHA  NA  DISKU  1



Pozorovanie obrázka

2. ročník

2. ročník/strana 9/úloha 3

ÚLOHA  NA  DISKU  2

ÚLOHA  NA  DISKU  1

ÚLOHA  NA  DISKU  U 3

NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU





Pozorovanie obrázka

2. ročník/strana 75/úloha 5

2. ročník

ÚLOHA  NA  A  DISKU  1  

ÚLOHA  NA  A  DISKU  2  

NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU



Z dôvodu odbornej korektnosti sú vo vzdelávacích štandardoch pri 
všetkých rastlinných a živočíšnych druhoch uvedené rodové  aj druhové 
názvy organizmov. Štandardným výkonom žiaka prvého stupňa 
základnej školy je poznanie rodového názvu organizmov, ktoré sú 
uvedené vo vzdelávacom štandarde.  



Diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami 
formou tvrdení – stručné spojenia pojmov.

Znázorňujú štruktúru a vzájomné vzťahy medzi pojmami.

Je to vonkajšie vyjadrenie vedomostí integrovaných              
v mozgu.

Každý žiak si môže vytvoriť vlastnú pojmovú mapu,       
ktorá odráža jeho vedomosti, neexistuje „správna“ alebo 
„nesprávna“.



Pojmová mapa sa využíva:

- na samostatné učenie;

- na vyučovanie ako prostriedok na tvorbu celkovej koncepcie 
a cieľov jednotlivých vyučovacích predmetov;

- na vyučovanie ako celku, ako prostriedok na získavanie 
informácií o tom, ako žiaci chápu sprístupnené učivo... 

Viac o pojmovom mapovaní nájdete v metodických komentároch Viac o pojmovom mapovaní nájdete v metod
k PRVOUKE pre 1. ročník základnej školy.



Pojmová mapa

2. ročník/strana 39/úloha 2

2. ročník







Pojmová mapa

2. ročník

2. ročník/strana 34/úloha 1



Je to začleňovanie predmetov alebo javov do skupín 
na základe spoločných vlastností.

Dôležité je vybrať si a zvoliť si cieľ, čo chceme pomocou 
klasifikácie, triedenia dosiahnuť:

- čo chceme vysvetliť, 

- čo chceme precvičiť, prípadne zopakovať. 

Žiak si v niektorých prípadoch volí aj vlastný spôsob a kritériá 
klasifikácie, triedenia. 

Klasifikácia a triedenie sa objavuje aj 
v matematike. AKTIVITA



Klasifikácia, Klasifikácia,
triedenie

ÚLOHA  NA  DISKU  2

ÚLOHA  NA  DISKU  1

2. ročník/strana 84/úloha 1

2. ročník

ÚLOHA  NA  DISKU  U  3

NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH NA PRÁC
S  ÚLOHOU



Učiteľ si pripraví rôzne druhy plodov na výkresy. Každý žiak bude 
mať kartičky so všetkými veľkými písmenami abecedy. Žiakom 
bude plody postupne ukazovať. Tí budú dvíhať kartičky s 
písmenami podľa toho, ktoré písmeno má daný plod na začiatku 
svojho pomenovania.  



NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU

Klasifikácia, triedenie

ÚLOHA  NA  DISKU  2

ÚLOHA  NA  DISKU  U 1

2. ročník

1. ročník/strana 6/úloha 3





výzva na pozorovanie (obrázka, deja, výskumnej činnosti, 
priameho zážitku)

tvorba a vyslovenie predpokladu

návrh postupu a pomôcok na overenie predpokladu 

realizácia vlastnej výskumnej činnosti, vlastného merania, 
experimentovania

tvorba záverov a zovšeobecnení, porovnanie predpokladu 
so skutočnosťou



Realizácia jednoduchých Realizácia jednoduchých
výskumných činností

1. ročník

1. ročník/strana 13/úloha 2



Realizácia jednoduchých Realizácia jednoduchhýýchý
výskumných činností

1. ročník

1. ročník/strana 20/úloha 5



Realizácia jednoduchých Realizááccia jednoduchýchc
výskumných činností

1. ročník

1. ročník/strana 28/úloha 6







ÚLOHA  NA  DISKU

Klasifikáciaia, Klasifikáciia,
triedenie

1. ročník

1. ročník/strana 29/úloha 8



ÚLOHA  NA  DISKU

2. ročník

Klasifikáciaia, Klasifikáciia,
triedenie

2. ročník/strana 42/úloha 2



2. ročník

Klasifikáciaia, Klasifikácccicia,
triedenie

2. ročník/strana 71/úloha 3

ÚLOHA  NA  DISKU



2. ročník

Klasifikáciaia, Klasifikáciia,,
triedenie

ÚLOHA  NA  DISKU  2

ÚLOHA  NA  DISKU  U  1

2. ročník/strana 88/úloha 3



Bludisko

1. ročník

1. ročník/strana 26/úloha 2



Bludisko

2. ročník

2. ročník/strana 54/úloha 5



Bludisko

2. ročník

2. ročník/strana 10/úloha 4



1. ročník

2. ročník/strana 33/úloha 5

1. ročník1 ročník1 ročník2. ročník

Rébus



2. ročník

Rébus

2. ročník/strana 65/úloha 3



2. ročník

Rébus

ÚLOHA  NA  DISKU

ÚLOHA  NA  DISKU

ÚLOHA  NA  DISKU

2. ročník/strana 38/úloha 1



NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU

Overovanie pokusom

1. ročník

1. ročník/strana 43/úloha 6





Overovanie pokusom

2. ročník

2. ročník/strana 43/úloha 4



Obrázkové čítanie

1. ročník

NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU

ZÁPISNÍK ZÁPISNÍK 
CESTOVATEĽOV



Učiteľ žiakom číta text. Keď sa dostane k obrázku, čítanie preruší –
žiakov vedieme k tomu, aby namiesto obrázka doplnili vhodné slovo. 
Potom v čítaní textu pokračujeme. Úloha núti žiakov sledovať text 
a zapája ich tak do procesu čítania už v štádiách, keď ešte väčšina žiakov 
čítať nevie. Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. 
V takom prípade si obrázky z textu vopred pomenujeme. Koncom 
školského roka by už texty mali vedieť čítať všetci žiaci. 



POKRAČUJPO

11. . stupeň ň základnej školy

SPÄŤ  NA  SPÄŤ  N
Obrázkové čítanie

NANA 



prináša nové informácie a poznatky, 

zhŕňa prebraté učivo, 

podporuje čítanie s porozumením, 

učí žiakov hodnotiť text, uvažovať o ňom a stáva sa 
odrazovým mostíkom pre diskusiu. 

2. ročník



Na označenie informácií v Zápisníku cestovateľov sa 
používajú tri značky:

Žiaci si môžu spoločne s pedagógom zaviesť vlastné značky. 

Počas samostatného čítania textu v Zápisníku cestovateľov 
si žiaci ku každej prečítanej informácii zakreslia značku.

Značky slúžia len na spätnú väzbu žiakom, nehodnotíme ich 
ani nekontrolujeme, ku ktorým informáciám boli zaznačené. 

Prostredníctvom používania takýchto značiek vedieme žiakov 
k tomu, aby sa naučili čítať s porozumením a uvažovali      
o každej informácii v texte.





Rubrika Moje poznámky priamo nadväzuje 
na Zápisník cestovateľov.

Nachádza sa spravidla na konci každej témy.

Je to rubrika, prepájajúca všetky ročníky.



kosti pohyb

úsmev hovorenie

silnejú vyvíja rastie



Informácie a poznatky v Zápisníku cestovateľov by však 
žiaci po prebratí príslušnej danej témy nemali ovládať 
naspamäť, pretože vzdelávacie štandardy príslušného 
predmetu nie je možné plniť jednoduchým memorovaním 
informácií. 

Viac o o práci so Zápisníkom cestovateľov a rubrikou Moje poznámky nájdete e v metodických Viac oo ráci so pr
komentároch 

so 
hh k 

ápisníkom cestovateľov a rubrikou Moje pZáo 
kk PRVOUKE pre 1. ročník základnej školy 

poznámky nájdetee metodických v oje p
y y a metodických komentároch                    kom

k 
mentárockom

k k Prvouke
chh kk PRVOUKEProc

ee pre druhákov.



2. ročník

Obrázkové čítanie

2. ročník/strana 80/úloha 1



NÁVRH  NA  PRÁCU  ÁVRH  NA  PRÁC
S  ÚLOHOU

Záverečné opakovanie

1. ročník

1. ročník/strana 48



Strana je určená na zábavné zopakovanie si celoročného učiva. 
Pomocou jednotlivých výrokov si žiaci opakujú učivo. Opakovanie 
však nie je záverečným testom.  



2. ročník

Záverečné opakovanie

2. ročník/strana 96/úloha 1



2. ročník

Záverečné opakovanie

2. ročník



POKRAČUJPO
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SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM



Žiaci si osvojujú vedomosti spontánne v procese 
činnosti.

Projektové úlohy predkladáme žiakom tak, aby im boli 
blízke.

Žiaci sa učia vyhľadávať a tvorivo prehľadne                 
a zmysluplne spracovať a prezentovať známe alebo 
novozískané informácie k zadanému problému (otázke).

Cieľom je rozvíjať aj komunikačné zručnosti                  
a spôsobilosti písomnou aj ústnou formou.

Viac o projektovom vyučovaní nájdete v metodických komentároch Viac o projektovom vyučovaní nájdete v met
k PRVOUKE pre 1. ročník základnej školy.



POKRAČUJPO

11. . stupeň ň základnej školy

SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM



Organizačné jednotky vyučovania, ktoré sa uskutočňujú 
v prírodnom prostredí.

Je to priame poznávanie prírodného, kultúrneho             
a spoločenského prostredia.

Využívame ich na začiatku preberania nového učiva 
alebo v závere. 

Umožňujeme nimi žiakom skutočné reálne zhodnotenie 
toho, čo sa teoreticky naučili. 



1. ročník



2. ročník
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SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM



Využívame ho na zisťovanie vedomostí, schopností, 
zručností, rozvíjanie spôsobilostí a postojov žiaka 
podľa cieľa výučby.

Je potrebné všímať si, ako žiak pozoruje, opisuje, čo si 
všíma a pod. 

Učiteľ by mal rešpektovať nezvyčajné otázky, neobvyklé 
nápady a myšlienky žiakov, mal by im dávať pocítiť, že si 
váži ich nápady a že sú hodnotné.



V PRVOUKE odporúčame slovné hodnotenie:

- motivuje pri zlepšení osobných výkonov;

- nikoho nediskriminuje;

- dáva okamžitú spätnú väzbu;

- odstraňuje nežiaducu súťaživosť;

- podporuje vnútornú motiváciu učenia.

Viac o hodnotení nájdete v metodických komentároch Viac o hodnotení nájdete v metodických kom
k PRVOUKE pre 1. ročník základnej školy.
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SPÄŤ  NA  A PROGRAMAM



Metodické komentáre 

Návrh na tematický 
výchovno-vzdelávací plán

Návrh príprav na vyučovanie

http://www.aitec.sk/materialy

2. ročník1. ročník



PREJSŤ  NA  PRÁCU  PREJSŤ  NA  PRÁCU  
S  DISKOM  1. ročník

PREJSŤ  NA  PRÁCU  PREJSŤ  NA  PRÁCU  
S  DISKOM  2. ročník



MINEDU odporúča nasledovné vybavenie 
učebných priestorov:

http://www.minedu.sk/data/att/7493.pdf



Sú spracované v súlade s iŠVP
platného od septembra 2015.

Obsahujú učivo, ktoré plne pokrýva 
požiadavky stanovené iŠVP.

Pracovná učebnica PRVOUKA pre druhákov 
plynule nadväzuje na učebnicu pracovného typu 
PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy. 

Doložka MŠVV a SR.

Metodická podpora: Metodické komentáre, podporné multimediálne 
disky, návrhy na tematické výchovno-vzdelávacie plány, 
návrhy príprav na vyučovanie.



PRÍRODOVEDA pre tretiakov, PRÍRODOVEDA pre štvrtákov

VLASTIVEDA pre tretiakov, VLASTIVEDA pre štvrtákov



http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovanyny-y-yy statnyny-http://www.s
vzdelavaci

w.s
cc -

atpedu.sk/sites/default/files/dokstaw.s
cici--iii program/prvouka_pv_2014.pdf

http://www.casopispedagogika.sk/rocnikik-k-kk 5/cislolo-o-2/studia_minarechova.pdf



www.aitec.sk
redakcia@aitec.sk
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