
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV  ES 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

www.projekt-ipvkezs.wbl.sk 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učebné osnovy z prírodovedy 
pre 1.ročník ZŠ 

(spracované v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 – príloha 
v rámci špecifického cieľa 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

September 2009 
 

Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – 
cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov 
a učiteľov 

Konečný 
prijímateľ 

Mesto Košice 

Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ 
Kód ITMS 26110130058 
Kód výzvy OPV-2008/1.1/02-SORO 
Druh projektu dopytovo - orientovaný 

http://www.projekt-ipvkezs.wbl.sk


 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV  ES 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

www.projekt-ipvkezs.wbl.sk 

 
 
1. Charakteristika učebného predmetu 
 

§ predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa 

§ predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda 

§ vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne 
detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností 

§ edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené 
s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým 

§ prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 
k prírode, ale aj k samotnej vede 

§ súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života 

 

 
2. Ciele učebného predmetu 
 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 
a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. 

 

Prírodoveda má viesť žiakov k: 

 
§ spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú 
§ rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych 

informačných zdrojoch 
§ rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne 
§ opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním 
§ rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty 
§ nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu 
§ tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy 

a existencie 
§ uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania 

látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje 
§ poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane 

prostredníctvom zdravého životného štýlu 
 
 

3. Rámcový učebný plán vzdelávacej oblasti  

Vzdelávacia 
oblasť Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. Spolu 

Prírodoveda 0,5 + 0,5 1+ 0 1+ 0 1+ 0 3,5 + 0,5 
Vlastiveda 0 + 0     1+ 0 1+ 0 1+ 0 3 + 0 

Príroda a 
spoločnosť Regionálna 

výchova 0 + 1 0+ 0,5 0+ 1 0+ 1 0 + 3,5 
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4. Obsah vzdelávania 
 
Prvý ročník 
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 
Prehľad tematických celkov a ich obsahu 
 
Zmeny v prírode 4 hodiny 
Osobná hygiena a psychohygiena 9 hodín 
Plynutie času 3 hodiny 
Zvieratá 4 hodiny 
Rodina 2 hodiny 
Voda 3 hodiny 
Rastliny a semená 5 hodín 
Hmota 3 hodiny 
 33 hodín 
 
 
 

 
1. Zmeny v prírode – 4 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Osobné, sociálne 
a občianske 
kompetencie  

Druhy stromov, listy 
stromov  
Na základe listov 
porovnávanie stromov 

Porovnať listy 
jednotlivých stromov. 
Na základe listov 
poznať druhy stromov. 
Pomenovať druhy 
stromov vo svojom 
okolí. 

Slovné, názorné, 
pozorovanie, 
práca v skupinách i vo 
dvojiciach, vychádzka. 

Identifikuje podstatné 
znaky objektov a ich 
premenlivé znaky (s 
čím neskôr súvisí 
schopnosť identifikovať 
výnimku alebo 
pravidlo). 
Zovšeobecňuje 
vyslovovaním záveru 
z niekoľkonásobných 
pozorovaní (s čím 
neskôr súvisí 
schopnosť aplikovať 
osvojené vysvetlenie 
na podobné javy 
a modifikovať ho, ale aj 
schopnosť indukcie) 

Ročné obdobie, 
mesiace v roku, poznať 
striedanie ročných 
období, poradie 
mesiacov, 
charakteristiky počasia, 
poľné plodiny, ovocie 
a zelenina  

Vedieť si 
zaznamenávať počasie 
podľa znakov: vietor, 
dážď, slnečno 
Uviesť ako sa menia 
ročné obdobia  
Uviesť ako sa mení 
počasie v jednotlivých 
mesiacoch v roku  
Rozpoznať druhy 
ovocia a zeleniny  

Pozorovanie, 
heuristická metóda, 
pokus, rozprávka, hra 
Frontálna práca, práca 
v skupinách, 
vychádzka, integrovaná 
výučba 

 
2. Osobná hygiena a psychohygiena – 9 hodín 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Vníma a sleduje 
problémové situácie 
v škole a vo svojom 
najbližšom okolí. 

Pravidelné stravovanie, 
striedanie práce  
a odpočinku, správne 
stolovanie.  

Poznať pravidlá 
pravidelného 
stravovania.  
Vysvetliť dôvody 

Heuristický rozhovor, 
práca s počítačom, 
metóda riešenia 
problémov, praktické 
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Adekvátne svojej 
úrovni navrhuje 
riešenia podľa svojich 
vedomostí a skúseností 
z danej oblasti. 
 

striedania práce 
a odpočinku. 
Uviesť príklady 
správneho 
a nesprávneho 
stolovania.  

činnosti v školskej 
jedálni, frontálna práca 

Uvedomuje si 
dôležitosť  ochrany 
svojho zdravia a jeho 
súvislosť s vhodným a 
aktívnym trávením 
voľného času. 

Hygiena človeka, 
zásady. 
Význam čistoty tela 
a prostredia pre zdravie 
človeka. 
Úraz, choroba. 
 

Vedieť správne použiť 
zubnú kefku. 
Vysvetliť význam 
osobnej hygieny. 
Poznať rozdiel medzi 
úrazom a chorobou. 

Pozorovanie, beseda, 
heuristický rozhovor, 
slovné, názorné 
integrované 
vyučovanie. 
Práca v skupinách, 
dvojiciach. 

Uvedomuje si vlastné 
potreby a tvorivo 
využíva svoje 
možnosti.  
Uvedomuje si 
dôležitosť  ochrany 
svojho zdravia. 

Zásady zdravej výživy. 
Jedálny lístok – 
stolovanie 

Uviesť príklady 
potravín, ktoré sú 
zdravé pre človeka 
a ktoré nie, porovnať 
ich. 

Práca s materiálom, 
praktické činnosti 
v školskej jedálni, 
motivačné, fixačné, 
situačné metódy. 
Práca v skupinách. 

 
3. Plynutie času – 3 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Je pripravený ďalej si 
rozvíjať schopnosť 
objavovať, pýtať sa 
a hľadať odpovede, 
ktoré smerujú 
k systematizácii 
poznatkov. 

Objektívny 
a subjektívny čas.  
Dni v týždni. 
Časové údaje. 

Vysvetliť plynutie času. 
Porovnať objektívny 
a subjektívny čas. 
Zoradiť obrázky podľa 
plynutia času ( rastlina 
človek, zviera).  
Poznať celé hodiny. 
Poznať rôzne druhy 
prístrojov na meranie 
času. 

Metódy riešenia 
problémov, blokové 
vyučovanie, rozhovor, 
heuristická metóda. 
Práca vo dvojiciach, 
individuálna práca. 

 
  4. Zvieratá – 4 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Vyberá a hodnotí 
získané informácie, 
spracováva ich 
a využíva vo svojom 
učení a v iných 
činnostiach. 

Domáce zvieratá. 
Štvornohé zvieratá, 
charakteristické znaky. 
Vtáky, charakteristické 
znaky 

Vie pracovať 
s encyklopédiou. 
Diskutovať na tému 
ako sa pohybujú 
zvieratá.   
Klasifikovať domáce 
zvieratá podľa 
charakteristických 
znakov. 
 

Rozhovor, heuristická 
metóda, metódy 
riešenia problémov, 
rozhovor, beseda, 
exkurzia (ZOO). 
Práca vo dvojiciach, 
individuálna práca, 
frontálna práca 

 
5. Rodina – 2 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 
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Uplatňuje ústretovú 
komunikáciu pre 
vytváranie dobrých 
vzťahov so 
spolužiakmi, učiteľmi, 
rodičmi a s ďalšími 
ľuďmi, s ktorými 
prichádza do kontaktu.   

Členovia rodiny a ich 
príbuzenské vzťahy. 
Adresa bydliska. 
Zariadenie bytu. 

Vymenovať členov 
rodiny. 
Poznať základné 
rodinné vzťahy.  

Blokové vyučovanie 
príp. integrované 
rozhovor, heuristická 
metóda, dialóg. 
Frontálna práca, práca 
vo dvojiciach, 
individuálna práca. 

 
6. Voda – 3 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Je pripravený ďalej si 
rozvíjať schopnosť 
objavovať, pýtať sa 
a hľadať odpovede, 
ktoré smerujú 
k systematizácii 
poznatkov. 

Voda. 
Pitný režim. 
Význam vody pre život. 

Vysvetliť prečo musíme 
dodržiavať pitný režim. 
Diskutovať, čo sa stane 
s vodou, ktorú pijeme. 
Vysvetliť význam vody 
pre život na Zemi. 

Heuristika, rozhovor, 
metódy riešenia 
problémov, blokové 
vyučovanie,  
Práca vo dvojiciach, 
individuálna práca, 
práca v skupinách, 
vychádzka. 

 
7. Rastliny a semená – 5 hodín 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Rozvíjajú sa schopnosti 
pozorovať detaily 
vzhľadom na celok,  
porovnávať. 
Identifikovať premenné 
skúmanej situácie (s 
čím neskôr súvisí 
schopnosť tvorby 
testov hypotéz 
a predpokladov). 
Identifikovať podstatné  
a premenlivé znaky 
objektov (s čím neskôr 
súvisí schopnosť 
identifikovať výnimku 
alebo pravidlo). 
 

Semeno. 
Štádia vývoja plodu. 
Záhradnícke náradie  
a poľnohospodárske 
stroje. 
Starostlivosť o izbové 
rastliny. 

Vedieť zasadiť 
semeno.  
Opísať pri pozorovaní 
ako klíči semeno.  
Vedieť sa starať 
o izbové rastliny. 

Práca s materiálom, 
metódy riešenia 
problémov, blokové 
vyučovanie, rozhovor, 
heuristická metóda. 
Práca vo dvojiciach, 
individuálna práca, 
frontálna práca. 

 
8. Hmota – 3 hodiny 

 
Rozvíjajúce ciele, 
spôsobilosti Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy 

Aktívna manipuláciu 
s materiálmi 

Ručná a strojová 
výroba 
Materiály na výrobu  
Vlastnosti hmoty  

Na základe zmyslových 
vnemov určiť rôzne 
druhy hmoty 

Práca s materiálom, 
metódy riešenia 
problémov, integrované 
vyučovanie, rozhovor, 
heuristická metóda 
Práca vo dvojiciach, 
individuálna práca, 
frontálna práca 
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5. Prierezové tematiky  
 
Do  jednotlivých tematických celkov budeme implementovať aj prierezové tematiky: 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

- vedieť prezentovať svoj vlastný názor 
- zodpovednosť za vlastné konanie 
- rešpektovanie názoru iného človeka 
- poznanie svojich  silných a slabých stránok 
 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
- práca v tíme, vedieť prezentovať svoju prácu 
- projekt:  Ročné obdobia, Atlas listov ( kresby alebo sušené listy ) ,  Ako chránim stromy, 

Živočíchy žijúce okolo  nás, Bezpečne do školy 
 

Ochrana života a zdravia 
- zdravie a choroba 
- ochrana a upevňovanie zdravia 
- vedieť poskytnúť základnú pomoc v prípade ohrozenia zdravia   
     

Environmentálna výchova 
- ochrana a starostlivosť o zvieratá, vzťah k domácim zvieratám 
- ochrana a starostlivosť o rastliny v prírode aj doma 
- ochrana životného prostredia, chápanie  vzťahu  človeka a  prírody 
 

Dopravná výchova 
- dodržiavanie bezpečnosti na ceste 
- bezpečná cesta do školy ( záväzné dodržiavanie predpisov ) 
- vedieť vyhodnotiť situáciu na ceste z hľadiska bezpečnosti 
- schopnosť zvládnuť techniku jazdy na bicykli , kolieskových korčuliach,  ... 
 

Mediálna výchova 
- schopnosť pracovať s médiami 
- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie z rôznych zdrojov 

 
 
6. Prepojenie s inými predmetmi  
 

Aby žiak komplexne poznal svet musíme budovať jednotný systém poznatkov vo vzťahu  
prírodovedy k ostatným vyučovacím predmetom. Prepojenie tém predmetu prírodoveda  je možné 
hlavne s predmetmi slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná 
výchova, vlastiveda, regionálna výchova, anglický jazyk. 

 
SJL –   rozprávky a básne o prírode, kvetoch, stromoch o ročných obdobiach,... 
VYV – kreslenie prírodných javov, prírody, živočíchov, stromov, kvetov, dopravných prostriedkov, ... 
HUV – piesne o zvieratkách, o kvetoch 
TEV –  pohybové hry: skáčeme ako žabka, lietame ako motýľ, ... 
VLA –  niektoré témy sa prelínajú aj vo vlastivede aj v prírodovede, ochrana prírody, zvierat a rastlín,   
            starostlivosť o zdravie, dodržiavanie bezpečnosti na cestách, ... 
RGV – oboznamujeme sa aké stromy, kvety, živočíchy sa vyskytujú v regióne v ktorom žijeme 
ANJ –  učíme sa názvy zvierat v angličtine  
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7. Metódy a formy práce 
 
Metódy: 
 
- motivačné metódy (citové približovanie obsahu učiva, vzbudenie záujmu u žiaka, optimálna 

klíma v triede) 
- manipulačná práca (praktické činnosti, pokusy, didaktická hra) 
- inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu návodu) 
- zážitkové učenie (simulácie, hranie role) 
- fixačné metódy (opakujú, precvičujú, upevňujú) 
- beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) 
- rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 
- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) 
- didaktická hra (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) 
- projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie 

teoretickou alebo praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu produktu) 
- pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 
- brainstorming (uvoľnenie fantázie, čo najviac nápadov, rovnosť všetkých účastníkov) 
 
Formy: 
 
- vychádzka (bezprostredné pozorovanie a poznávanie javov, ktoré  prispieva k vytváraniu 

správnych predstáv a vedomostí, býva časovo kratšia) 
- práca s internetom  
- hromadné vyučovanie 
- blokové vyučovanie 
- práca v skupinách 
- vyučovacia hodina 
- samostatná práca 
 
 
8. Učebné zdroje  
 
Učebnice: 
 
Wiegerová, A. – Česlová, G. : Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ 
Chalachánová, M.: Tvorivá prvouka pre prváka 
Sivoková, R.: Prvouka  pre 1. ročník  
 
Encyklopédie a webové stránky: 
www.infovekacik.sk  
http://www.zborovna.sk/naj.php 
www.modernyucitel.net. 
 
 
9. Hodnotenie predmetu  
 
Prvý ročník – slovné hodnotenie 
 
V prírodovede sa budeme zameriavať na hodnotenie:  
§ rozvoja abstraktného myslenia 
§ aktívnu manipuláciu s materiálmi 
§ schopnosť identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky 
§ schopnosť zovšeobecňovať na základe predchádzajúcich skúseností 
§ schopnosť vyjadriť svoje predstavy o javoch  

http://www.projekt-ipvkezs.wbl.sk
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§ schopnosť zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v skupine. 
 
Pracovný postup a metódy, ktoré budeme dodržiavať  pri slovnom hodnotení:  
 
§ v priebehu každej vyučovacej hodiny budeme uplatňovať na prvom mieste pozitívnu motiváciu.  
§ na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne didaktické hry, súťažné úlohy, úlohy s 

divergentným riešením, rôzne súťaže, navodzovať situácie s poskytnutím šance každému žiakovi.  
§ oboznámime žiakov i rodičov s používanými metódami a formami práce na vyučovacích hodinách.  
§ v určitých intervaloch budeme kontrolovať vedomostnú úroveň žiakov.  
§ budeme viesť si prehľady a záznamy o žiakoch  
 
Spôsoby verbálneho zápisu, ktoré budeme môcť využívať pri slovnom hodnotení:  
 
§ správanie pri učení a práci:  

sústredený, pozorný, chápavý, ľahko poučiteľný, podávajúci perfektný výkon, sústavný, 
cieľavedomý, rýchly, presný, primeraný, jasný, zrozumiteľný, plynulý, názorný, vytrvalý, 
samostatný, bystrý, nápaditý, tvorivý, logicky mysliaci, schopný rozlišovať, schopný aplikovať 
naučené, prezviedavý  

 
§ sociálne správanie :  

úprimný, kamarátsky, spoľahlivý, prispôsobivý, pripravený pomôcť, zdržanlivý, energický, živý, 
pokojný, vyrovnaný, schopný podriadiť sa, rád preberá dané úlohy, schopný spolupracovať, rád sa 
delí o svoje zážitky  

 
§ individuálne zvláštnosti:  

silná vôľa, rozumný, neústupný, odhodlaný, istý, príjemný, prejavuje záujem, schopnosť nadchnúť 
sa, citlivý, harmonický, veselý, spokojný, tichý, rozvážny, obetavý, oddaný, sebavedomý, sebaistý, 
sebakritický, náročný, starostlivý, obetavý. 

 
 
Pri klasifikácii písomných prác používame 5 stupňovú klasifikačnú škálu: 
100 – 90 % ..... 1 
89  –  75 % ..... 2 
74  –  50 % ......   3 
49  –  30 % ......  4 
29  –  0 %  .......  5 

http://www.projekt-ipvkezs.wbl.sk

