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Tematický celok Prierezové témy
Téma Medzipredmetové vzťahy

IX. Naša  škola
1. Úvodná hodina. Oboznáme- Vedieť pomenovať priestory školy. Žiak sa vie orientovať v priestoroch ENV- ochrana prostredia v kto- Exkurzia

nie sa s predmetom.Naša ZŠ Vedieť sa orientovať v priestoroch školy a vie pomenovať miestnosti rom žijeme Vychádzka
2. Poznávanie blízkeho okolia školy. v budove. DV-dodržiavať bezpečnosť pri Rozhovor

školy. Poznať blízke okolie našej školy. ceste do školy a zo školy
Rodina OSR-uplatňovať svoje práva

3. Moja rodina Vedieť vymenovať členov rodiny a Žiak vie vymenovať členov rodiny.   - rešpektovať názory rodičov Rozhovor
popísať ich úlohy v rodine. Žiak pozná pravidlá fungujúce vo MKV- spoznávanie zvykov iných Diskusia

svojej rodine. kultúr Individuálna práca
4. Každý má svojich blízkych Viesť deti k tolerancii k ľuďom iných rás. Žiak vie rozlíšiť kultúrne a jazykové TPPZ-tvorba projektua prezen- Frontálna prtáca

rozdiely rodín iných kultúr. tačné zručnosti
Overovanie pracovného listu
v rámci projektu

Plynutie času
X. 1. Poznávanie hodín Poznať rozdiely medzi dňom a nocou. Žiak vie pozorovať rozdiely medzi TPPZ-tvorba projektua prezen- Rozhovor

dňom a nocou. tačné zručnosti Práca v dvojiciach
Vedieť určovať celé hodiny. Žiak určuje na ciferníku celé hodiny. Overovanie pracovného listu Práca s počítačom
Oboznámiť sa s rôznymi druhmi hodín. v rámci projektu Individuálna práca

2. Čo mi vravia ručičky Vedieť si vyrobiť vlastné hodiny. Žiak si vie vyrobiť vlastné hodiny. OSR- rozvíjanie sociálnych zruč-
Vnímať súvis medzi časom a jednotlivými ností
činosťami. OŽZ- podporovať zdravý životný

3. Môj školský deň Vedieť rozprávať o svojom dennom Žiak vie opísať činnosti súvisiace štýl Rozhovor
režime. s jednotlivými časťami dňa. MEV-posúdiť vhodnosť sledova- Frontálna práca
Poznať rozdiely medzi školským dňom Žiak pozná znaky školského a voľ- televíznych relácií a využívania Situačné hry
 a voľným dňom. ho dňa. počítača vo večerných hodinách Beseda
Poznať časti dňa. MEV-využívanie médií vo svoj Individuálna práca

4. Môj vysnívaný deň Vedieť opísať svoje tajné túžby. Žiak vie nakresliť svoj vysnívaný  deň. prospech
Osobná hygiena a psychohygiena

XI.    1. Poznám svoje telo Poznať jednotlivé časti ľudského tela Žiak vie vymenovať vonkajšie časti TPPZ-tvorba projektu a prezen- Riadený rozhovor
 a ich funkciu. a pozná ich funkciu. tačné zručnosti Práca s encyklopédiou

   2. Čistota  tela Poznať význam čistoty tela pre svoje Overovanie pracovného listu

Metódy a formyMesiac Hod. Obsah Výstup
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 zdravie. v rámci projektu-Inovácia v 
Vedieť vymenovať základné hygienické Žiak vie vymenovať základné hygienic- prírodovede
 návyky. ké návyky.

   3. Čo a kedy jedávam Vedieť posúdiť dôležitosť pitného Žiak vie,že dodržiavať pitný režim OŽZ– posilňovanie imunity do-
režimu a pravidelného a správneho a zdravo sa stravovať je pre človeka držiavaním hygieny a zdravým Exkurzia
stravovania.  dôležité. stravovaním Rozhovor

viny. výžive
   4. Zdravá  výživa Vedieť zostaviť jedálny lístok. MKV- upevňovanie vzťahov

Poznať zásady správneho stolovania. Žiak vie správne stolovať. medzi učiteľom a žiakmi Problémové úlohy
Vedieť pripraviť ovocný šalát. Žiak dokáže pripraviť ovocný šalát. Skupinová práca

XII.    1. Čo je pre mňa šťastie Vedieť popísať situácie,ktoré vyvo- Žiak vie presne určiť situácie, kedy TPPZ-naučiť sa prezentovať Individuálna práca
lávajú pocit šťastia. je šťastný. sám seba Projekt

   2. Vianoce u nás doma Vedieť porozprávať o vianočných Žiak pozná vianočné zvyky vo MKV-poznať vianočné tradície Výtvarné techniky
zvykoch a tradíciach u nás. vlastnej rodine. iných kultúr Rozhovor

   3. Vianoce v triede Vedieť vymenovať typické symboly Žiak vie vymenovať symboly MEV- sledovanie vianočnej roz- Názorná metóda
Vianoc. Vianoc. právky v multimediálnej miest- Praktické činnosti
Pripraviť si vianočnú výstavu. nosti Skupinová práca
Vedieť zaspievať vianočnú koledu. Žiak pozná vianočnú koledu. ENV-ochrana stromov počas
Vyskúšať si vyzdobiť vianočný Vianoc Motivačné
perník. DV-bezpečnosť pri zimných Praktické činnosti

športoch
Hmota

I. 1. Zimná krajina Pozorovanie zimnej krajiny. ENV-starostlivosť o zvieratá Vychádzka
Vedieť opísať typické znaky zimy. Žiak vie vymenovať znaky zimy. v zime Rozhovor
Poznávať vlastnosti snehu a ľadu Žiak vie vymenovať vlastnosti sne- DV- bezpečnosť pri zimných Pozorovanie

2. Voda a jej podoby na základe priamej manipulácie. hu a ľadu na základe priamej mani- športoch Experiment
Prostredníctvom zmyslových vne- pulácie s nimi. MEV- prostredníctvom internetu Práca s počítačom
mov vedieť opísať skupenstvá vody sa dozvedáme o skupenstvách Názorné metódy

3. Látky a ich vlastnosti Na základe aktívnej manipulácie Žiak vie určiť rôzne druhy hmoty vody Frontálna práca
s rôznymi látkami vedieť popísať na základe aktívnej manipulácie ENV-šetrenie materiálmi
ich vlastnosti. s nimi. ENV-význam separovaného

zberu

Metódy a formyMesiac Hod. Obsah Výstup
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Zmeny  v  prírode
II. 1. Ročné obdobia a mesiace Vedieť vymenovať ročné obdobia. Žiak vie vymenovať ročné obdobia TPPZ-tvorba projektu a prezen- Týždeň blokového

v roku Vedieť vymenovať mesiace v roku. aj mesiace v roku. tačné zručnosti vyučovania v rámci
Poznať striedanie ročných obdibí. Žiak vie,že ročné obdobia sa pravi- Overovanie pracovného listu projektu-Inovácia

   2. Ako sa príroda počas roka Vedieť charakterizovať počasie delne striedajú. v rámci projektu -Inovácia v v prírodovede
mení v jednotlivých ročných obdobiach. prírodovede Rozhovor

Vedieť opísať ako sa menia stromy MEV- sledovanie správ o počasí Frontálna práca
počas ročných obdibí. ENV-estetické vnímanie prírody Motivačné práce

ENV- láska k prírode a jej ochra- Názorné metódy
   3. Môj kalendár prírody Pozorovať zmeny v prírode a vedieť Žiak vie pozorovať počasie a zaz- na Skupinová práca 

ich zaznamenať. namenať podľa znakov. Pozorovanie
Zvieratá Vedieť rozlíšiť spoločné a rozdielne Žiak vie konkretizovať spoločné a roz- ENV- ochrana zvierat a starostlivosť Problémové úlohy

III.    1. Viem rozlišovať zvieratá znaky živočíchov v  jednotlivých dielne znaky zvierat. o  nich Práca s encyklopédiou
skupinách. Žiak vie pracovať s encyklopédiou. Skupinová metóda
Vedieť vymenovať 5  štvornohých Žiak vie vymenovať 5 štvornohých Pozorovanie
zvierat a 5  vtákov. zvierat a 5  vtákov. Motivačné práce
Vedieť vytvárať skupiny zvierat s podob- Vie vymenovať 5 domácich a 5 voľne ENV-pozorovať ako žijú zvieratá Názorné metódy
nými znakmi. žijúcich zvierat. Diskusia

   2. Domáce a voľne žijúce zvieratá Vedieť rozlíšiť domáce a voľne žijúce
zvieratá a vie povedať príklady zvierat.

   3. Zvieratá a ich mláďatá Vedieť vymenovať zvieracie rodinky. Žiak vie vymenovať zvieracie rodinky.

   4. Moje obľúbené zvieratko Na základe vlastností zvierat, vedieť si Žiak vie odprezentovať svoj názor. TPPZ- naučiť sa odprezentovať svoj Individuálna práca
vybrať obľúbené zvieratko. názor

Rastliny a semená
IV.    1. Prichádza  jar Na  základe pozorovania vedieť opýsať Žiak vie vymenovať typické znaky jari. ENV-láska k prírode Problémové úlohy

zmeny v prírode. Práca s encyklopédiou
Opísať typické znaky jari. Skupinová práca

   2. Veľkonočné  zvyky a tradície Vedieť opísať zvyky a tradície vo svojej Žiak vie jasne opísať veľkonočné Rozhovor
rodine. tradície vo svojej rodine. Vychádzka

   3. Učíme sa pozorovať rastliny Pozorovať a charakterizovať vlastnosti Žiak na základe pozorovania vie popí- ENV-starostlivosť o rastliny Bádateľské techniky
určitých skupín rastlín. saťvlastnosti rastlín v skupine. Pozorovanie

Metódy a formyMesiac Hod. Obsah Výstup
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Vedieť si po diskusii vytvoriť vlastný Žiak vie odprezentovať svoj názor.
názor.

   4. Deň  Zeme Zúčastniť sa na tvorbe projektu pri V rámci skupiny žiak vie pripraviť pro- ENV- význam ochrany zdrojov Ze- Skupinová práca
príležitosti Dňa Zeme. jekt ku Dňu Zeme. me, separovaný zber Beseda

TPPZ- tvorba skupinového projektu Motivačné metódy
V.    1. Od kvetu k plodu Poznať štádium vývoja plodu. Žiak vie pozorovať konár ovocného ENV- ochrana prírodných krás Pozorovanie

Skvalitňovanie komunikačných zručností stromu počas zmien vývoja od kvetu Diskusia
žiaka. k plodu.

Voda
   2. Život rastlín a zvierat s vodou Vedieť hľadať spoločné znaky vodných Žiak na základe pozorovania a práce Pozorovanie

rastlín a živočíchov. s encyklopédiou vie opísať spoločné 
znaky rastlín a živočíchov žijúcich 
vo vode.

  3. Živočíchy žijúce vo vode, alebo Vedieť vyhľadať obrázky a informácie Žiak dokáže vyhľadať obrázky a iné MEV- vedieť správne využiť infor- Práca s počítačom
na suchu o živočíchoch  na internete. informácie na internete. mácie, ktoré nám poskytuje internet

   4. Potrebujeme čistú vodu Vedieť o potrebe chrániť zdroje pitnej Žiak vie o dôležitosti ochrany pitnej vody. ENV- ochrana zdrojov vody Problémové úlohy
vody. Žiak vie navrhovať riešenia problémov.
Vedieť navrhnúť možné riešenie.

Leto
VI.    1. Blíži  sa  leto Vedieť popisovať hlavné  znaky leta. Žiak vie  opísať znaky jari. ENV- ochrana rastlín  a  prírody Pozorovanie

Poznať niektoré záhradné a lúčne kvety. Vie vymenovať  5  záhradných  a
   2. Čo už vieme, opakovanie Vedieť vypracovať zhrňujúci test  na 5 lúčnych kvetov.Žiak po frontálnom Individuálna práca

základe opakovania. opakovaní,samost. Vypracuje testy Frontálne metódy
   3. Časová  rezerva.

   4. Časová  rezerva.

Mesiac Hod. Obsah Výstup Metódy a formy
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