
 Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava 

 
 
 
 
 
 

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť  
pre 2. ročník ZŠ v predmete Prvouka 

v Školskom vzdelávacom programe „Pestrá škola“ 

 
ISCED 1 -primárne vzdelávanie 

 

 

 

 
 
Vypracovali : Mgr. Silvia Ševčíková, Mgr. Martina Machová 
Školský rok: 2016/2017 



 Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava 

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

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru vo 
vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel im a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie 
činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov, udalostí. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných 
aktivitách. 
 

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.  
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Ciele vyučovacieho predmetu: 

Vedecké skúmanie najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia ako prostriedok rozvoja predstavivosti, záujmu o skúmanie okolia je jednou 
z kľúčových kompetencií, ktoré sú prirodzenou potrebou v živote každého človeka a súčasne cieľom vzdelávania. Prírodovedné učebné aktivity v 2. 
ročníku ZŠ majú u žiakov prispieť k podporovaniu vedeckého postupu detí k okolitej realite a k rozširovaniu vedeckých kompetencií, ktoré sú výsledkom 
prírodovedného vzdelávania. 

 
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,  
• 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 vekuprimeranosti 

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 2. ročník 

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

Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Človek a príroda  
 

Rastliny rôznorodosť životných podmienok rastlín, 
prispôsobovanie sa  
prostrediu, životné prejavy rastlín  
význam rastlinných semien, rozširovanie semien, 
podmienky  
klíčenia semien: vzduch, voda, teplo  
rast rastliny, životné podmienky rastlín: svetlo, teplo, 
vzduch, voda,  
pôda  

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 
vie/dokáže:  
 uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim 
príklady rastlín v nich žijúcich, 
 
� vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú 
svojim tvarom a spôsobom života podmienkam, v 
ktorých žijú,  
� vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého 
prostredia,  
� opísať tri životné prejavy rastlín,  
� vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená rastlín,  
� zhodnotiť význam rastlinných semien pre život 
človeka,  
� uviesť na príkladoch, že niektoré semená majú 
vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od 
materskej rastliny,  
� vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa 
deje so zvyškom semena po jej vyklíčení,  
� navrhnúť postup, ako je možné zistiť podmienky 
klíčenia semien,  
� vysvetliť, akým spôsobom a prostredníctvom ktorých 
častí získavajú rastliny z prostredia vodu, vzduch a 
svetlo,  
� navrhnúť postup na overenie predpokladov týkajúcich 
sa podmienok rastu rastlín.  
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Živočíchy 

 životné prejavy živočíchov a rastlín  
rast, vývin  
pestovanie úžitkových rastlín, zber divo rastúcich 
rastlín, lov divo  
žijúcich zvierat  
chov zvierat: kravy, ovce, sliepky, kone, včely  
spoločenský hmyz  
včelia rodina: matka, trúd, robotnica  
mravenisko  

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 
vie/dokáže:  
 porovnať spôsob života živočíchov a rastlín,  
 zistiť, že životné prejavy živočíchov sú podobné 
životným  
 
prejavom rastlín, ich spôsob života je však iný,  
že živočíchy (aj človek) sa postupne menia – rastú, 
vyvíjajú sa, dospievajú, starnú,  
uviesť príklady mláďat rôznych druhov 
živočíchov, ktoré sa nemusia podobať na dospelé 
jedince  
že dĺžka života živočíchov je rôzna,   

� že človek získava potravu rôznym spôsobom  
 
vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku 
poskytuje chov živočíchov,  
vysvetliť význam tvorby živočíšneho 
spoločenstva,  
spoznať včelu medonosnú,  
opísať spôsob života včiel a mravcov.  
 
 

Človek 

 pohyb ako prejav života  
kostra ľudského tela: lebka, chrbtica a stavce, rebrá, 
ramenná kosť,  
stehenná kosť, kĺb, zlomenina  
svaly ich význam a rozvoj, únava svalov, pohyby 
ovládané vôľou  
a pohyby realizované mimo vôle človeka  

Žiak na konci 2. ro čníka základnej školy 
vie/dokáže:  
 
� vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb,  
� zistiť vlastným pozorovaním, že palec umožňuje 
realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré sú typické 
pre človeka,  
� že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na 
kostru,  
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� pomenovať niektoré hlavné kosti ľudského tela a 
identifikovať ich na vlastnom tele  
� vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela 
(sústredí sa na to, že kosti sa nachádzajú v celom tele a 
sú pospájané kĺbmi),  
� že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti,  
� že kosti sa môžu zlomiť; zlomená kosť sa späť 
zrastie,  
� že človek pomocou svalov vykonáva rôznorodé 
pohyby,  
� skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú 
ovládané vôľou (chcením) a niektoré mimo vôle 
človeka,  
� vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú 
svaly,  
 
� že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú postupne s rastom 
a vývinom 
človeka,  
 
� vysvetliť únavu svalov a význam pravidelného 
cvičenia pre vývin svalstva.  
 
 

 
Neživá príroda a 
skúmanie prírodných 
javov 

zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie pôdy  
rozpúšťanie látok vo vode, zrýchľovanie rozpúšťania, 
filtrácia,  
odparovanie  

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 vysvetliť, čo obsahuje pôda a jednotlivé jej zložky 
zaradí k živým, neživým alebo odumretým súčastiam,  
 uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v 
pôde a dýchajú vzduch prítomný v pôde,  
 
 uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody,  
 že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú rôzne 
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látky, ktoré potom rastliny prijímajú koreňmi a 
využívajú ich na svoj rast,  
 zistiť vlastnosti rôznych typov pôd,  
 vytvoriť zo skúmania závery o rôznych vlastnostiach 
pôd,  
 skúmať rozpúšťanie látok vo vode,  
 vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa rozpúšťajú vo 
vode a ktoré nie,  
 skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné 
rozpúšťanie urýchliť,  
 jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo 
vode rozpúšťa,  
 navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky vo vode,  
 opísať na základe pozorovania proces filtrácie,  
 čo je odparovanie,  
 vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s vodou a s látkou, 
ktorá bola vo vode rozpustená.  
 

 
Človek a 
spoločnosť  
 

 cesta do školy, priechod pre chodcov, semafor  
kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky, 
rodina,  
narodeniny  
jeseň (september, október, november), zima (december, 
január,  
február), jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, august)  
Vianoce, Nový rok, vznik Slovenskej republiky, Veľká 
noc,  
Pamiatka zosnulých  
Slovensko – štátna vlajka, štátny znak  
prvky krajiny (polia, lúky, lesy, rieky, jazerá, vrchy, 
rovina, domy  
a cesty)  
cestovanie, práca, škola, dovolenka, druhy dopravy (auto, 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 opísať cestu do školy,  
 ovládať základné pravidlá bezpečnosti na ceste,  
 určiť aktuálny rok,  
 zaradiť mesiace v roku podľa ročných období od 
začiatku roka,  
 určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky na 
Slovensku),  
 že jeho obec je súčasťou Slovenska,  
 rozpoznať štátne symboly (štátnu vlajku a štátny znak 
SR),  
odlíšiť jednotlivé prvky krajiny,  
 opísať krajinu v okolí školy/bydliska (podľa 
obrázkov) počas roka  
 uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú,  
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autobus,  
vlak, lietadlo, loď), spoznávanie krajiny, pamätihodnosti  
povolania ľudí (lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 
mäsiar,  
obchodník a i.)  
zásady bezpečnosti, slnečné žiarenie, oheň, elektrický 
prúd a iné  
nebezpečné predmety, postup pri volaní hasičov (150), 
záchrannej  
 
zdravotnej služby (155), polície (158), tiesňová linka 
(112)  

 odlíšiť druhy dopravy,  
 porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní 
zaujímavé (atrakcie, pamiatky, príroda a i.),  
 odlíšiť vybrané profesie a ich náplň,  
 opísať úlohu hasičov, policajtov a záchrannej 
zdravotnej služby,  
 zvládnuť postup, ako privolať pomoc,  
 určiť čas celých hodín na klasických a digitálnych 
hodinách.  
 
 
 

 
 
Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
Metódy práce: 

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

 
Organizačné formy: 

• rozhovor 
• individuálna práca 
• skupinová práca 
• pozorovanie 
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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 2. ročníku sa odporúča 

pravidelne používať účinné činnosti na: 
 
 

1. Sebareflexia a sebahodnotenie žiaka známe z 1. ročníka, ktoré je vhodné obohatiť o nové aktivity: 
 

• 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. 

• 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. 
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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 prírodovede 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 2. 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 – mediálna výchova 
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 

 
 


