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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 
Tematický výchovno–vzdelávací plán pre predmet:  Prvouka 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník: prvý 
Počet hodín týždenne: 2 
Počet hodín ročne: 66 
 

Prvouka 
 
Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 
Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa 
zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu 
krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným 
priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.  

 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 
 
Žiaci:  
- rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  
- rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové 
  informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,  
- sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa  
  identifikovaných znakov,  
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- zovšeobecňujú na základe porovnávania,  
- vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,  
- spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je podieľanie 
  sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru (riešenia),  
- argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej téme, ktorá je  
  adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov,  
- rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,  
- uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely medzi 
  skupinami ľudí), 
- vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,  
- rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),  
- poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských aktivitách,  
- poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o pomoc).  

 

 

 

 
Prvouka 1. ročník 

Štátny vzdelávací program 2 
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Obsahový a výkonový štandard z Prvouky pre 1. ročník ZŠ: 
 

Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Človek a príroda  
 

Rastliny �základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod  
�byliny, kry, stromy  
�životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Žiak na konci 1. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
�rozpoznať základné časti rastlín,  
�identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava 
dvojdomá, púpava lekárska, rebríček obyčajný, 
kapsička pastierska, ruža šípová, pagaštan konský1),  
�identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 
veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 
�na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na 
byliny, kry a stromy,  
�deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté,  
�opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 
koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny),  
�vysvetliť princíp opeľovania,  
�že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu,  
�že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nové 
rastliny. 
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 Živočíchy 

�životné prejavy živočíchov  
�suchozemské a vodné živočíchy  
�dravec, korisť  
�končatiny 

Žiak na konci 1. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
�uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 
živočíchy a rastliny vzájomne podobajú,  
�vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom 
života prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako 
príklad použije: mačka domáca, dážďovka zemná, krt 
obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 
detská),  
�na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými 
a vodnými živočíchmi,  
�že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom,  
�vysvetliť vzťah dravec a korisť,  
�vysvetliť význam maskovania živočíchov v 
prostredí,  
�identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje 
živočíchom pohyb,  
�triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a 
tieto informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako 
živočíchy žijú. 

 

 
 
 
 
Človek 

�zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku  
 

Žiak na konci 1. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
�identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 
   prislúchajúce zmyslové orgány,  
�vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život  
   človeka,  
�vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch,  
�vytvoriť závery o funkcii ušnice pri zachytávaní 
zvuku,  
�že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v kož 
    i a sú zodpovedné za jej citlivosť. 
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Neživá príroda a 
skúmanie prírodných 
javov 

�životné prejavy organizmov: pohyb, rast, príjem  
   potravy, dýchanie,  
�rozmnožovanie  
�vodné zdroje (potok, rieka, jazero, more, podzemná  
   voda), význam  
�vody pre život  
�svetelné zdroje, tiene, priesvitný, priehľadný, 
�nepriesvitný materiál  
�meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo 

Žiak na konci 1. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
�vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými súčasťami 
   prírody,  
�triediť na základe znakov, identifikovaných vlastným 
   pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a  
   odumreté,  
�vysvetliť, na čo všetko používa človek vodu a čo by 
sa 
   stalo, ak by jej mal nedostatok,  
�vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to 
týka 
   človeka,  
�že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré  
   vymenuje, napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, 
námraza, 
   rosa),  
�vymenovať tri typy vodných zdrojov,  
�na základe skúmania vytvoriť závery o priesvitnosti 
a 
   priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),  
   že hlavným zdrojom svetla je Slnko,  
�vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň,  
   kedy sa vytvára dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší 
tieň, 
   kedy sa vytvára viac tieňov,  
�vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk,  
   žiarovka a iné elektrické zariadenia, ktoré vytvára 
   človek,  
�navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku,  
�zostrojiť presýpacie hodiny,  
�vysvetliť vzťah rýchlosti presypania presýpacích 
hodín 
   a niektorých vlastností presýpanej látky na základe  
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   pozorovania presýpacích hodín,  
�zostrojiť kyvadlo,  
�vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a niektorých 
   vlastností kyvadla na základe pozorovania kyvadla. 

 
Človek a 
spoločnosť  
 

 �moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v triede,  
   orientácia v priestore  
�kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu,  
    vzadu  
�škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa  
    školy, adresa môjho bydliska  
�dni v týždni, začiatok, koniec, predtým, včera, dnes,  
    potom, zajtra  
�umývanie rúk, čistota tela, návšteva a správanie sa  
    u lekára, v lekárni  
�funkcia členov rodiny, prejav úcty k rodičom,  
    starým rodičom a jednotlivým členom rodiny 

Žiak na konci 1. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
�orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a iné 
�definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy 
�pomenovať významné orientačné body v blízkosti školy 
(budovy a i.) 
�povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 
bydliska 
�rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes 
�identifikovať dni v týždni, 
�čo škodí 
�určiť členov rodiny vo vzťahu 

 
 
Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
Metódy práce: 

• praktické činnosti 
• pozorovanie 
• rozhovor 
• priraďovanie a triedenie 
• vysvetlenie 
• práca s atlasom 
• práca s kompasom 
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Organizačné formy: 

• rozhovor 
• individuálna práca 
• skupinová práca 
• pozorovanie 

 
Spôsoby hodnotenia: 
 

Napredovanie žiaka je podmienené procesom neustáleho poznávania a posudzovania výkonov. Podstatou hodnotenia je: 
• Zisťovanie kompetencií – vedomostí, schopností, zručností a postojov žiaka k sebe a svetu (diagnostika), 
• Porovnávanie skutočného stavu s predpokladaným stavom, formulovaným ako cieľ výučby ( kontrola), 
• Prisúdenie hodnotiaceho výroku (hodnote 
• nie). 
 
Do hodnotenia sa zaraďujú všetky činnosti, ktorými sa skúma kvalita vedomostí, zručností – ústne, písomné(zámerné, nezámerné) skúšanie, analýza 

žiackych prác, testovanie, hodnotenie žiakov medzi sebou, výcvik žiakov v sebahodnotení, priebežné informovanie rodičov o výkonoch žiaka. 
V prírodovede sa používajú podobné spôsoby zisťovania úrovne kvalít žiaka a jeho hodnotenia ako v iných predmetoch. V 1. ročníku sa odporúča 

pravidelne používať účinné činnosti na: 
 
 

1. Sebareflexiu a sebahodnotenie žiaka  
 

• Hodnotiaci kruh  – sebahodnotenie podľa kritéria, ktoré zadá učiteľ (sústredenie pozornosti na činnosti: stále – palec hore, niekedy áno, 
niekedy nie – palec rovno, veľmi málo – palec dolu, zdôvodnenie), tempo práce: rýchle, stredné, pomalé (zdôvodnenie), správanie 
v skupine a v dvojici. 

• Tajné slovníčky – sebahodnotenie podľa istých kritérií(žiaci ich píšu na konci prírodovedy alebo doma, žiak v nich voľne reflektuje, čo 
získal, ako pracoval, čo sa mu páčilo alebo nepáčilo na hodine). Raz za týždeň alebo mesiac učiteľ číta a komunikuje prostredníctvom nich 
so žiakmi. Je potrebné chváliť, vyzdvihovať, povzbudzovať, radiť a patriť aspoň chvíľu len jednému žiakovi. 
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• Hodnotiace nástenky – dlhodobé pripisovanie sebahodnotiacich výrokov podľa kritérií, ktoré vymedzuje učiteľ. Podstatou je tabuľka 
s menami žiakov, sledovanými pravidlami správania a školských výkonov, žiaci pripisujú symboly alebo výroky. 

• Mesačné listy rodičom – veľmi zaujímavý spôsob komunikácie škola – rodina. Žiaci píšu listy najskôr podľa osnovy, neskôr voľne 
hodnotia svoju prácu, správanie, získanie nových vedomostí a zručností, oceňovanie. 

 
 

2. Slovné hodnotenie, ktoré je základom formatívneho hodnotenia. 
 

Ide o podporu efektívneho učenia. Učiteľ na základe tohto hodnotenia robí rozhodnutie o ďalšom postupe, ukazuje žiakovi, čo zvládol, ale aj chyby, 
ktoré urobil a navrhuje postupy, ako ich odstrániť. Slovne hodnotí vstupné testy, nehodnotené práce, úlohy na precvičovanie v pracovnom zošite, testy na 
označenie dosiahnutých cieľov, aktivity v dvojiciach, skupine na rozširovanie poznatkov a skúseností. 

 
3. Hodnotenie známkou. 
 
Určitému výkonu žiaka je priradená podľa stanovených pravidiel (kritéria hodnotenia) známka. Podstatou je roztriediť žiakov podľa stanovenej normy 

a kritérií(napr. Podľa vysvedčení máme dvojkárov, jednotkárov). Treba upozorniť, že v tomto veku ide o približné hodnotenie výkonu a jeho platnosť je 
relatívna. Naša školská kultúra je orientovaná na známku, žiaci po nich túžia, treba s nimi však veľmi citlivo zaobchádzať. Na prvouke sa odporúča  
hodnotiť známkou výstupné činnosti žiaka – vysvetlené, precvičené a zopakované. Klasifikačné hodnotenie sa používa po prebratí tematického celku, 
pričom je vhodné vytvoriť si vlastné didaktické testy. 
 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 

 
Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Učebné zdroje 
 

 
Učebnica Prírodovedy pre 1. ročník, encyklopédie, časopisy, obrazový materiál 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálnavýchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 
 
 


