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Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 – primárne vzdelávanie 
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť  
Voliteľný predmet: Vlastiveda  
Učebný materiál: 
Učebnica:   Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť, AITEC, 2018 
    Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť, AITEC, 2018 
    Vlastiveda pre štvrtákov pre školy s VJM; 1. časť, AITEC, 2018 
    Vlastiveda pre štvrtákov pre školy s VJM, 2. časť, AITEC, 2018 
Súvisiace používané tituly*: Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, AITEC, 2018 

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – komplexná podpora na vyučovanie, licencia na školský rok 
(elektronické listovanie, metodické a bonusové materiály pre učiteľa)  

    Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska 
Ročník:   štvrtý   
Časová dotácia:  2 hodiny týždenne 
Trieda:  
Poznámky: 

• TVVP je len návrhom, odporúčame zohľadniť schopnosti, ale i záujmy danej skupiny žiakov. Učiteľ je v úlohe koordinátora, poradcu a pomocníka. 
• Prierezové témy sú naznačené, je ich potrebné kombinovať s ostatnými predmetmi. Obsah prierezových tém je väčšinou naznačený v motiváciách úloh pracovnej učebnice. 
• Počty hodín sú orientačné, nechali sme priestor aj pre potreby opakovania, prípadne utvrdenia určitého celku. 
• TVVP je potrebné upraviť podľa aktuálneho školského vzdelávacieho programu; prázdniny podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR. 
 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky: 

• DOV – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
• ENV – Environmentálna výchova  
• MDV – Mediálna výchova  
• MUV – Multikultúrna výchova 
• OZO – Ochrana života a zdravia 
• OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 
• RLK – Regionálna výchova a ľudová kultúra 
• VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
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M/T TEMATICKÝ CELOK TÉMA OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX/1. Úvodná hodina         

IX/2. Slovensko na mape Mapa Slovenska, Znaky 
na mape 

Vlastivedná mapa Slovenska, 
poloha miestnej krajiny 
na Slovensku, svetové strany. 
Znaky na mape a v legende. 

Žiak vie vyjadriť vlastnými slovami, čo je mapa a vie identifikovať farby 
na mape. Žiak vie vlastnými slovami vyjadriť, čo je na mape zaznačené 
a vie identifikovať na mape farby a znaky. 

ENV, MUV, OSR 

IX/3. Slovensko na mape Grafická mierka mapy, 
Vodstvo na mape 
Slovenska 

Grafická mierka mapy, Význam 
modrej farby na mape. 

Žiak vie vyjadriť vlastnými slovami, čo je grafická mierka mapy a vie 
používať grafickú mierku mapy. Žiak vie určiť význam modrej farby 
na mape a vyhľadať na mape Slovenska rieky a najväčšie vodné plochy.  

ENV, MUV, OSR, VMR, 

IX/4. Slovensko na mape Povrch Slovenska, 
Príroda Slovenska 

Význam hnedej a zelenej farby 
na mape. Význam modrej, 
hnedej a zelenej farby na mape. 

Žiak vie opísať povrch krajiny podľa farieb na mape. Žiak vie identifikovať 
farby na mape a vyhľadať na mape Slovenska pohoria a nížiny. 

ENV, OSR, DOV 

X/1. Slovensko na 
mape, Slovensko 
v minulosti a dnes 

Opakovanie Slovensko 
na mape, Život v dávnej 
minulosti 

Svätopluk a prúty, povesť Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 
obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať povesť 
(podľa výberu žiaka). 

MDV, MUV, OSR, VMR 

X/2. Slovensko 
v minulosti a dnes 

Veľká Morava, Tatári 
a Turci na území 
dnešného Slovenska 

Cyril a Metod, Veľkomoravská 
ríša, Vpády Tatárov a Turkov 

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 
obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať povesť 
(podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina 
v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

MDV, MUV, OSR, VMR 

X/2           

X/3. Slovensko 
v minulosti a dnes 

Obdobie panovania Márie 
Terézie, Ľudovít Štúr a 
spisovný jazyk 

Mária Terézia, Ľudovít Štúr Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 
obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať povesť 
(podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina 
v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

MDV, MUV, OSR, VMR 

X/4. Slovensko 
v minulosti a dnes 

Obdobie 
Československa, 
Súčasné Slovensko 

Prvá svetová vojna, Milan 
Rastislav Štefánik, Tomáš 
Garrigue Masaryk, druhá 
svetová vojna, Samostatná 
Slovenská republika, štátne 
symboly 

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 
obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať povesť 
(podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina 
v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

MDV, MUV, OSR, VMR 

XI/1. Slovensko 
v minulosti a dnes, 
Od Tatier k Dunaju 

Opakovanie Slovensko 
v minulosti a dnes, Tatry 

Pohorie Tatry, rieka Váh, 
TANAP 

Žiak vie ukázať na mape pohorie Tatry a opísať jeho polohu, vie čítať 
informácie z mapy o Tatrách. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, MDV, OSR 
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XI/2. Od Tatier k Dunaju Poprad s okolím, Nízke 
Tatry 

Poprad, pohorie Tatry, pamiatky 
UNESCO, Pohorie Nízke Tatry, 
Demänovské jaskyne, rieky Váh 
a Hron, NAPANT 

Žiak vie ukázať na mape mesto Poprad a čítať informácie z mapy. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape pohorie 
Nízke Tatry, čítať informácie z mapy Nízkych Tatier. Naučí sa prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). 

DOV, MDV, ENV, OSR 

XI/3. Od Tatier k Dunaju Liptov, Turiec Pohorie Tatry, pohorie Nízke 
Tatry, pamiatky UNESCO – 
Vlkolínec, Turiec, Malá Fatra, 
Veľká Fatra 

Žiak vie ukázať na mape Liptov, čítať informácie z mapy Liptova. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape Turiec, 
čítať informácie z mapy Turca. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, MDV, OSR, RLK, VMR 

XI/4. Od Tatier k Dunaju Malá a Veľká Fatra, 
Orava 

Veľká Fatra, Malá Fatra, rieka 
Váh, Orava, Oravský hrad a 
priehrada  

Žiak vie ukázať na mape pohoria Malá Fatra a Veľká Fatra, čítať informácie 
z máp Malej Fatry a Veľkej Fatry. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa 
výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape región Oravu, čítať informácie 
z mapy Oravy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, VMR 

XII/1. Od Tatier k Dunaju Kysuce, Žilina s okolím Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy Žiak vie ukázať na mape región Kysuce, čítať informácie z mapy Kysúc. 
Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na 
mape mesto Žilinu s okolím, čítať informácie z mapy Žiliny. Naučí sa 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, RLK 

XII/2. Od Tatier k Dunaju Trenčín s okolím, Myjava 
s okolím 

Trenčín, Trenčiansky hrad, Váh, 
Myjava, Brezová pod Bradlom, 
M. R. Štefánik 

Žiak vie ukázať na mape mesto Trenčín s okolím, čítať informácie z mapy 
Trenčína. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie 
ukázať na mape mesto Myjavu s okolím, čítať informácie z mapy Myjavy. 
Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, DOV 

I/1. Od Tatier k Dunaju Trnava s okolím Trnava, Podunajská nížina, Váh Žiak vie ukázať na mape mesto Trnava s okolím, čítať informácie z mapy 
Trnavy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, VMR 

I/2. Od Tatier k Dunaju Záhorie, Malé Karpaty Záhorie, Záhorská nížina, Malé 
Karpaty 

Žiak vie ukázať na mape región Záhorie, čítať informácie z mapy Záhoria. 
Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na 
mape pohorie Malé Karpaty, vie čítať informácie z mapy Malých Karpát. 
Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR 

I/3. Od Tatier k Dunaju Bratislava, Opakovanie 
Od Tatier k Dunaju 

Bratislava, Bratislavský hrad, 
Devín, Dunaj 

Žiak vie ukázať na mape mesto Bratislava s okolím, čítať informácie z mapy 
Bratislavy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR 

II/1. Od Dunaja 
po Hornád 

Podunajská rovina Oblasť Podunajskej roviny, rieka 
Dunaj. 

Žiak vie ukázať na mape Podunajskú rovinu a opísať jej povrch a polohu, 
vyhľadať na mape Žitný ostrov, čítať z mapy informácie o Podunajskej 
rovine. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, OZO, OSR 

II/2. Od Dunaja 
po Hornád 

Nitra s okolím Nitra s okolím, rieka Nitra. Žiak vie ukázať na mape Nitru s okolím a opísať jej povrch a polohu, čítať 
z mapy informácie o Nitre a jej okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť 
(podľa výberu žiaka). 

ENV, OZO, OSR 

II/3. Od Dunaja 
po Hornád 

Zlaté Moravce s okolím, 
Topoľčany a Partizánske 
s okolím 

Zlaté Moravce s okolím, rieka 
Žitava. Topoľčany s okolím, 
Horná Nitra, rieka Nitra. 

Žiak vie ukázať na mape Zlaté Moravce s okolím a opísať ich povrch 
a polohu, čítať z mapy informácie o Zlatých Moravciach a ich okolí. Žiak sa 
naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 
Topoľčany s okolím a opísať ich povrch a polohu, čítať z mapy informácie 

ENV, MUV, OSR, VMR, 
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o Topoľčanoch a ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa 
výberu žiaka). 

II/4. Od Dunaja 
po Hornád 

Prievidza s okolím, 
Levice a Štúrovo s okolím 

Prievidza s okolím, Horná Nitra, 
rieka Nitra. Levice a Štúrovo s 
okolím, rieka Hron. 

Žiak vie ukázať na mape Prievidzu s okolím a opísať jej povrch a polohu, 
čítať z mapy informácie o Prievidzi a jej okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape Levice a Štúrovo 
s okolím a opísať ich povrch a polohu, čítať z mapy informácie o Leviciach 
a Štúrove a ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, OSR 

III/1. Od Dunaja 
po Hornád 

Štiavnické vrchy, 
Kremnické vrchy 

Oblasť Štiavnických vrchov, 
mesto Banská Štiavnica. Oblasť 
Kremnických vrchov, mesto 
Kremnica. 

Žiak vie ukázať na mape pohorie Štiavnické vrchy a opísať ich povrch 
a polohu, ukázať na mape Banskú Štiavnicu, čítať z mapy informácie 
o Štiavnických vrchoch. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). Žiak vie ukázať na mape pohorie Kremnické vrchy a opísať ich 
povrch a polohu, čítať z mapy informácie o Kremnických vrchoch. Žiak sa 
naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

MDV, MUV, OSR, VMR 

III/2. Od Dunaja 
po Hornád 

Žiar nad Hronom s 
okolím, Zvolen s okolím 

Mesto Žiar nad Hronom, 
Kremnické vrchy, Štiavnické 
vrchy, rieka Hron. Mesto Zvolen 
s okolím, rieka Hron, Zvolenský 
zámok. 

Žiak vie ukázať na mape Žiar nad Hronom s okolím a opísať jeho povrch 
a polohu, čítať z mapy informácie o Žiari nad Hronom a jeho okolí. Žiak sa 
naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 
Zvolen s okolím a opísať jeho povrch a polohu, čítať z mapy informácie 
o Zvolene a jeho okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, OZO, OSR, DOV, MDV, 
VMR 

III/3. Od Dunaja 
po Hornád 

Banská Bystrica s okolím, 
Poľana 

Mesto Banská Bystrica, 
Horehronie, rieka Hron. Pohorie 
Poľana, rieka Hron. 

Žiak vie ukázať na mape Banskú Bystricu s okolím a opísať jej povrch 
a polohu, čítať z mapy informácie o Banskej Bystrici a Horehroní. Žiak sa 
naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 
pohorie Poľana a opísať jej povrch a polohu, čítať z mapy informácie 
o Poľane a jej okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

MDV, MUV, OSR, DOV, VMR 

IV/1. Od Dunaja 
po Hornád 

Lučenec s okolím, 
Rimavská Sobota 
s okolím 

Mesto Lučenec s okolím, rieka 
Ipeľ. Slovenské rudohorie. 

Žiak vie ukázať na mape Lučenec s okolím a opísať jeho povrch a polohu, 
čítať z mapy informácie o Lučenci a jeho okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape Rimavskú Sobotu 
s okolím a opísať jej povrch a polohu, ukázať na mape pohoria, ktoré tvoria 
Slovenské rudohorie, čítať z mapy informácie o Rimavskej Sobote a jej 
okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

MUV, OSR, VMR, ENV, OZO, 
DOV 

IV/2. Od Dunaja 
po Hornád 

Rožňava s okolím Slovenské rudohorie, Slovenský 
kras, rieka Hornád. 

Žiak vie ukázať na mape Rožňavu s okolím a opísať jej povrch a polohu, 
ukázať na mape jaskyne Slovenského krasu, čítať z mapy informácie 
o Rožňave a jej okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, MDV, MUV, OSR, VMR 

IV/2. Od Dunaja 
po Hornád 

Opakovanie Od Dunaja 
po Hornád 
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IV/3. Od Hornádu 
po Dunajec 

Košice s okolím, 
Východoslovenská nížina 

Košice s okolím, rieka Hornád. 
Východoslovenská nížina, 
Michalovce, Zemplín, Bodrog. 

Žiak vie ukázať na mape Košice s okolím a opísať ich povrch a polohu, 
čítať z mapy informácie o Košiciach a ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape Východoslovenskú 
nížinu a opísať jej povrch a polohu, čítať z mapy informácie 
o Východoslovenskej nížine. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa 
výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, DOV, OZO 

V/1. Od Hornádu 
po Dunajec 

Humenné s okolím, 
Bardejov s okolím 

Humenné s okolím, rieka 
Hornád. Bardejov s okolím, 
rieka Topľa. 

Žiak vie ukázať na mape Humenné s okolím a opísať jeho povrch a polohu, 
čítať z mapy informácie o Humennom a jeho okolí. Žiak sa naučí 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 
Bardejov s okolím a opísať jeho povrch a polohu, čítať z mapy informácie 
o Bardejove a jeho okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 
žiaka). 

ENV, MDV, OSR, DOV, VMR 

V/2. Od Hornádu 
po Dunajec 

Prešov s okolím, Spiš Prešov, Torysa, Spiš, pamiatky 
UNESCO – Levoča, Spišský 
hrad, Slovenský raj, Hornád. 

Žiak vie ukázať na mape Prešov s okolím a opísať jeho povrch a polohu, 
čítať z mapy informácie o Prešove a jeho okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape Spiš a opísať jeho 
povrch a polohu, čítať z mapy informácie o regióne Spiš. Žiak sa naučí 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, VMR 

V/3. Od Hornádu 
po Dunajec 

Stará Ľubovňa s okolím Stará Ľubovňa, Pieniny, rieka 
Poprad. 

Žiak vie ukázať na mape Starú Ľubovňu s okolím a opísať jej povrch 
a polohu, čítať z mapy informácie o Starej Ľubovni a jej okolí. Žiak sa naučí 
prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR, DOV 

V/3. Od Hornádu 
po Dunajec 

Pieniny a Spišská 
Magura 

Pieniny, Dunajec Žiak vie ukázať na mape pohorie Pieniny a opísať ich povrch a polohu, čítať 
z mapy informácie o Pieninách a ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 
povesť (podľa výberu žiaka). 

ENV, MDV, OSR 

V/4. Od Hornádu 
po Dunajec, 
Pamiatky UNESCO 
na Slovensku 

Opakovanie Od Hornádu 
po Dunajec, Pamiatky 
UNESCO na Slovensku 

Pamiatky UNESCO 
na Slovensku 

Poznať pamiatky UNESCO na Slovensku ENV, MDV, OSR, VMR 

VI/1. Pamiatky UNESCO 
na Slovensku 

Pamiatky UNESCO na 
Slovensku 

Nehmotné kultúrne dedičstvo 
UNESCO na Slovensku, 
Prírodné pamiatky UNESCO 
na Slovensku 

Poznať pamiatky UNESCO na Slovensku ENV, MDV, OSR, VMR 

 


