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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 
Vyučovací predmet: Vlastiveda 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník:   tretí   
Počet hodín týždenne: 1 
Počet hodín ročne: 33 
Školský rok:  2015/2016 
Vyučujúci:   Mgr. Alena Mihálová 
                    
Vlastiveda 
 
Charakteristika vyučovacieho predmetu: 
 
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. V treťom 
ročníku sa spája skúmanie, objavovanie okolia s objavovaním aj v širších súvislostiach.  
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a deti na ne potrebujú odpoveď. 
Vlastiveda je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej  
krajiny. S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Človek aj príroda sa 
mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie.  
Vlastiveda v 3. ročníku nesie názov Objavujeme Slovensko – Slovensko moja vlasť.  Je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska 
a Slovensko v minulosti a dnes. 
V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne, rieky) najmä prostredníctvom povestí, 
rozprávaní na základe obrázkov a i.  
V časti Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov a ich 
zaradení v správnom časovom slede.  
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Ciele predmetu: 
 
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania príbehov, rozprávok, piesní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju, 
k Slovensku. Po objavnom spoznávaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska. 
Cieľom vyučovania vlastivedy v 3. ročníku je, aby sa žiaci vedeli orientovať v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. 
Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami 
Slovenska. Žiaci majú podľa obrázkou opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej 
mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3.ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa 
odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybranú tému. Porozprávať o významných historických 
udalostiach.   
 
Ďalšie ciele vlastivedy sú: 

• podporovať chuť učiť sa, 
• rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 
• všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 
• vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať, 
• hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, 
• diskutovať o návrhoch, 
• vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť. 

 
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín vlastivedy v primárnom stupni vzdelávania ISCED 1: 
 
Vlastiveda 1. ročník 2. ročník      3. ročník            4.ročník 

Štátny vzdelávací program - 1          1                          1 

Školský vzdelávací program - -           -                          - 
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Obsahový a výkonový štandard vlastivedy pre 3. ročník ZŠ: 
 

Tem. 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
 
 
 

Ako sa 
vyznať vo 

svojom 
okolí 

Krajina 
Ako sa orientovať podľa svetových 
strán 
Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora 
Význam plánu 
Ako vzniká mapa 

- typy krajiny (rovinatá, hornatá, 
mestská, vidiecka) 
- krajina v rôznych ročných 
obdobiach 
- hlavné a vedľajšie svetové strany 
- smerová ružica 
- kompas 
- obzor, plán triedy, plán plochy, 
územia 
- mapa, mierka mapy, znaky na 
mapách, vrstevnice, druhy máp 

- vedieť charakterizovať a porovnať 
typy krajiny v okolí a podľa obrázkov 
- poznať svetové strany, 
- vedieť vytvoriť smerovú ružicu, 
orientovať sa podľa nej a podľa 
kompasu 
- priblížiť sa priestorovému videniu – 
videniu zhora, 
- chápať význam pojmu obzor 
- poznať význam plánu pre život, 
- orientovať sa podľa plánu 
- vedieť pracovať s mapou 
a s jednoduchými mierkami, 
- vedieť čítať z mapy, nachádzať na 
nej čo najviac údajov 

Objavujeme 
Slovensko 

Kde sa nachádza Slovensko 
Krásy našich hôr, chránené územia 
Rieky  
Lesy 
 

- glóbus, Európa, štáty susediace so 
Slovenskom 
- pohoria, chránené územia 
- rieky, priehrady, jazerá, plesá 
- typy lesov – smrekové, borovicové, 
lužné, bukové, dubové, kosodrevina, 
prales 

- vedieť určiť polohu Slovenska 
v rámci Európy, vymenovať susedné 
štáty 
- vedieť vyhľadať najznámejšie 
pohoria na mape, vymenovať národné 
parky, vysvetliť, ako sa správať 
v chránenom území 
- vedieť význam vody pre život, 
- vysvetliť pojmy: priehrada, jazero, 
pleso, ukázať najznámejšie rieky na 
mape 
- vedieť, v čom spočíva význam lesov 
pre život, vedieť vymenovať typy 
lesov, aké lesy sa nachádzajú v okolí 
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Slovensko plné záhad 
Po turistických chodníčkoch 
 

- jaskyňa, 
- minerálne a termálne pramene 
- turistická mapa, značky na 
turistických mapách 

- vedieť vysvetliť pojmy jaskyňa, 
minerálne a termálne vody, poznať 
ich význam  
- vedieť pracovať a orientovať sa 
v turistických mapách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoznávame 
dejiny 

Časová priamka 
Prečo sa ľudia usadili na našom 
území 
Predmety, ako svedkovia doby 
Svätopluk a jeho sláva 
Prečo chodíme do školy 
Ako vznikol slovenský jazyk 
Ako vznikla slovenská hymna 
Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval 
Slovensko v súčasnosti 

- časová priamka, poradie udalostí, 
storočie 
- osídľovanie 
- múzeum, archeológ 
- Svätopluk, Veľkomoravská ríša, 
Slovania, kmeň, kniežatstvo 
- panovník, Mária Terézia, Uhorsko, 
povinná školská dochádzka 
- Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, 
nárečie, spisovná slovenčina 
-Janko Matúška, hymna 
- M. R. Štefánik, astronómia, ČSR 
- EU, EP, štátne symboly 
- hlavné mesto SR  
 
 

- vedieť vysvetliť pojem časová 
priamka, časové súvislosti 
- žiak získa predstavu o dejinných 
udalostiach v súvislosti 
s usadzovaním sa ľudí na našom 
území 
- rozlíšiť veci, predmety minulosti od 
vecí súčasných 
- poznať život Slovanov, chápať 
význam posolstva Svätopluka 
- vedieť, kto bol Mária Terézia, 
význam školy pre život 
- poznať osobnosti slovenského 
života – tvorcov spisovnej slovenčiny 
- poznať dejinné udalosti vzniku 
hymny 
- vedieť, kto bol M. R. Štefánik, 
vedomosti o vzniku ČSR 
- vedieť charakterizovať Slovensko 
dnes, pomenovať štátne symboly 

Naše 
starobylé 
pamiatky 

a ich krása 

Ako vznikali mestá 
Slávne mestá  
Povesti o mestách 
Hrady a zámky 
Povesti o hradoch 
Svetoznáme pamiatky  
 

- vznik miest, ochrana miest, osada, 
námestie, hrady, radnica 
- história významných slovenských 
miest 
- povesť 
- hrad, zámok, zrúcanina, podhradie, 
poddaný ľud 
- zoznam svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO, drevené 
kostoly, jaskyne v Slovenskom krase 
 
 

poznať vznik miest, kde vznikali, čím 
boli chránené 
- poznať históriu starobylých miest 
- vedieť porovnať život v mestách 
dnes a v minulosti 
- vedieť prerozprávať obsah povesti 
o vybranom meste 
- vedieť rozdiel medzi hradom 
a zámkom, poznať históriu vzniku 
vybraných slovenských hradov, 
povedať obsah povesti o vybranom 
hrade, zámku 
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  - vedieť vymenovať niektoré pamiatky 
zapísané v zozname UNESCO 
 

 
 

Kompetencie absolventa 
 

Učebný predmet vlastiveda vedie žiakov k rozvíjaniu: 
komunikatívnej kompetencie tým, že  
umožňuje slovnú alebo písomnú prezentáciu navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, 
básne viažucej sa k Slovensku. Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, že jednak žiaci majú možnosť interpretovať umelecké 
texty z literatúry alebo odborného textu, ale taktiež majú možnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, kresieb, atď. 
kultúrnej kompetencie, k uvedomeniu si svojej kultúrnej identity, koreňov a tradícií, ale zároveň rešpektuje kultúrnu rozmanitosť. Žiak si má 
ceniť a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 
Personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej práce. 
 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
Metódy práce: 
• individuálny prístup 
• pozorovacie metódy 
• rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie 
• beseda, interview 
• vychádzka 
• metóda praktických činností 
• projektové metódy 
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Organizačné jednotky 

• skupinové vyučovanie 
• párové vyučovanie 

 
 
Základnou organizačnou formou je  45 minútová vyučovacia hodina vlastivedy.  

 

 
Spôsoby hodnotenia 
 

MZ schválilo a navrhlo klasifikovanie vlastivedy v treťom ročníku v školskom roku 2012/2013. Vlastiveda je predmet, ktorý sa na 1. 
stupni klasifikuje. Klasifikácia sa bude uplatňovať pri samostatnej práci (individuálnej práci žiaka). Súčasťou bude i sebahodnotenie žiaka (svoj 
postoj, svoj hodnotiaci názor).Učiteľ bude používať inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním 
nadobudnuté kompetencie a vekové zvláštnosti. Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa metodického pokynu           
č. 22/2011-  na hodnotenie žiakov základnej školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
 
Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
 
1 – výborný       
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1 – výborný: 
Žiak pracuje na vynikajúcej úrovni, je iniciatívny a tvorivý. Dokáže čítať odborný text :s porozumením, vybrať z neho informácie, triediť ich, 
využívať, prezentovať. Z nesúvislých textov (plánov, obrázkov, fotografií) dokáže získavať údaje. Podľa požiadaviek ročníkových kompetencií 
dokáže čítať obrázky – má vynikajúcu vizuálnu gramotnosť. Dokáže objavovať, pozorovať a vysvetľovať prírodné javy. Má záujem o kultúrne 
tradície svojho regiónu a Slovenska. 
 



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

 
Stupeň hodnotenia 2 - chválitebný 
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny. 
 
Stupeň hodnotenia 3 – dobrý: 
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tolerancia, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 
predsudkom a stereotypom. 
 
Stupeň hodnotenia 4 - nedostatočný 
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 
 
Stupeň hodnotenia 5 - nedostatočný 
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o vlastivedu, neguje vyučovací proces 
 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

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

 
 
Záverečná poznámka pri klasifikovaní: - proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka. 
 

Učebné zdroje 
Učebnica vlastivedy pre 3. ročník, encyklopédie, časopisy, obrazový materiál 
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• 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) 
 
 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
Prierezové 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:  
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková  
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 


