
Vyučovanie vlastivedy 
podľa iŠVP



Otázky môžete klásť priebežne.



Čo vieme o Vlastivede

• iŠVP (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť – ISCED 
1, 2015) stanovuje výkony a obsah vyučovacieho 
predmetu Vlastiveda.

• Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. 
ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy a bydliska 
a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku a končí 
vo 4. ročníku. 



3. ROČNÍK
• poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci   

v jednotlivých ročných obdobiach
• vlastivedná vychádzka

4. ROČNÍK 
• zážitkové spoznávanie najvýznamnejších prvkov, častí regiónov
• práca s mapami, s príbehmi a s ilustráciami

Charakteristika predmetu VLASTIVEDA



Žiaci:

• skúmajú, bádajú, pozorujú v kraji, v ktorom žijú;

• orientujú sa v krajine pomocou svetových strán;

• používajú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností;

• rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského 

charakteru vo svojej obci, doma i v škole.

Ciele predmetu VLASTIVEDA v treťom ročníku

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vlastiveda_pv_2014.pdf



Žiaci:

• porovnávajú jednotlivé oblasti Slovenska so svojou obcou;

• ukážu na mape vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné;

• vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií;

• porozprávajú o významných historických udalostiach a osobnostiach;

• prerozprávajú obsah povestí podľa výberu.

Ciele predmetu VLASTIVEDA v štvrtom ročníku

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vlastiveda_pv_2014.pdfm/vlastiveda pv 20
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VLASTIVEDA– pracovné učebnice

• Spracované podľa iŠVP platného od septembra 2015.

• Plne spĺňajú požiadavky stanovené iŠVP.

• Kladú dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacích 
štandardov.



Výhody pracovných učebníc z Vlastivedy
• overené metódy vzdelávania,

• autori s dlhoročnou učiteľskou praxou,

• kombinácia učebnice a pracovného zošita,

• ľahká orientácia v pracovnej učebnici.



Výhody pracovných učebníc z Vlastivedy

• variabilné úlohy konvergentného a divergentného typu, 

• rôznorodé námety na prácu,

• úlohy s medzi-predmetovým prepojením,

• práca s textom vedúca k samostatnej

tvorbe poznámok.





Jednotlivé kapitoly, ktoré napĺňajú vzdelávaciu oblasť 

Človek a spoločnosť

Obec a jej okolie

Sviatočné dni v obci

Ročné obdobia v obci



Jednotlivé kapitoly, ktoré napĺňajú vzdelávaciu oblasť 

Človek a spoločnosť

Obec a jej okolie 22

Sviatočné dni v obci 3

Ročné obdobia v obci 4











Aktivita  



Postup 
(skupinová práca)

1. Rozdeľte si papier na 4 časti.  

2. Každú časť pomenujte jedným názvom ročného obdobia: jar, 
leto, jeseň, zima. 

3. Ku každému názvu dopíšte alebo dokreslite, čo sa Vám s 
ním spája, čo Vám pri danom názve napadá.

4. Práce si spoločne porovnáme s ostatnými skupinami.



Štruktúrne prvky 







































Aktivita  



Postup
(skupinová práca)

1. Zástupca skupiny vyberie z obálky jeden lístok so slovom 
(druh počasia).

2. Úlohou skupiny je slovo znázorniť zvukom. Skupina môže 
použiť predmety v triede, vlastné telo alebo hudobné 
nástroje.

3. Kým jedna skupina vyjadruje slovo, ostatné skupiny 
počúvajú a hádajú, aký druh počasia sa za zvukom skrýva.

Zámena priebehu aktivity: Zámena priebehu aktivity: 
pantomíma, výtvarná aktivita, pantomíma, výtvarná aktivita, 
výtvarné, dramatické alebo hudobné znázornenie zvukov zvierat, dopravných prostriedkov, sviatky v výtvarné, dramatic
roku, športy atď.



Nápovedné slová

1. Silná búrka
2. Víchrica
3. Slabý dážď
4. Sneh
5. Blesk
6. Hrmenie
7. Jarný vánok



Kávička... 



Ukážky práce s pracovnou učebnicou 
Vlastiveda pre tretiakov 











Doprava v obci   









Aktivita  



Otázky

1. Môžeš ma vidieť iba v meste? Môžeš ma vidieť iba na 
dedine? Môžeš ma vidieť na dedine i v meste?

2. Som dopravný prostriedok nákladnej dopravy? Som 
dopravný prostriedok osobnej dopravy? Môžem byť 
dopravný prostriedok nákladnej aj osobnej dopravy?

3. Som dopravný prostriedok individuálnej osobnej dopravy?
Som dopravný prostriedok hromadnej osobnej dopravy?

4. Pohybujem sa po ceste? Pohybujem sa po vode? Pohybujem
sa vo vzduchu? Pohybujem sa po koľajniciach?







Pohoria na mape 
Slovenska  









Aktivita  



Postup

1. Vyber si lístok s názvom pohoria.

2. Doplň správne písmeno. 

3. Príď k tabuli a nalep lístok s názvom pohoria na správne 
miesto na mape.





Ukážka z MMD  



Ukážky pracovnej učebnice
Vlastiveda pre štvrtákov 









Ukážka z MMD  



VÁH 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

KoniecTANAP

TATRY 



OBSERVATÓRIUM SKALNATÉ PLESO

Prvé slovenské observatórium sa nachádza na Skalnatom plese.
V roku 1943 bolo vykonané prvé astronomické pozorovanie 
Slnka. 

Ďalej



VÝSEK Y Z MAPY 

Hlavné 
menu



Ďakujem za pozornosť!


