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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 
Vyučovací predmet: Vlastiveda 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelávania: primárne vzdelanie – ISCED 1 
Ročník:    štvrtý 
Počet hodín týždenne: 1 
Počet hodín ročne: 33  
Školský rok:  2015 /2016 
 
Vlastiveda 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, 

školy, obce alebo regiónu, v ktorom dieťa žije. V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné 
ovplyvňovanie sa človeka a prírody.  

Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. 
Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.  
Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava 
odpoveď na množstvo otázok. Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a 
hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije.  

Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda 
má aj činnostné zameranie. Odporúčajú sa preto aj vychádzky s vlastivednými námetmi. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a 
historickým vzdelávaním.  
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Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Hlavným cieľom Vlastivedy v 4. ročníku je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich a využívať v kontextových 
situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života 
ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.  
 
Súhrn cieľov:  

- poznať priestor, v ktorom žiak žije  
- orientovať sa v priestore a čase  
- orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi  
- rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok  
- rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, objavovaní  
- vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa  
- využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie 
- vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí  

 
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín vlastivedy v stupni vzdelania ISCED1: 
 
Prírodoveda 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
Štátny vzdelávací program 0 1 1 1 3 
Školský vzdelávací program 0 0 0 0 0 
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Obsahový a výkonový štandard z vlastivedy pre 4. ročník ZŠ: 

Tem. 
celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, v ktorej 
žijeme. 

Čítanie mapy Slovenska Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti. Opísať polohu pohorí a nížin. Vymenovať a 
ukázať na mape naše najväčšie rieky.  

Časová priamka Porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr.  
Územné členenie – kraje. 
Charakteristika kraja, v ktorom 
žijem. 

Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať krajské mestá. Vyhľadať regionálne osobitosti 
vlastného kraja.  
 

Mestá a dediny Charakteristika mesta, dediny Z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku mesta, resp. dediny a 
porovnať ich výhody a nevýhody.  

Krajské mestá Vedieť správne priradiť krajské mestá ku krajom.  
Cestujeme  Vlakové, autobusové a letecké 

spojenie 
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), orientovať sa v cestovných 
poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia.  
Poznať pravidlá slušného správania sa v dopravnom prostriedku.  

Cestujeme po Bratislave Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov (sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z 
internetu...) vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky prehľad 
sprevádzania návštevy po týchto mestách.  

Cestujeme po Košiciach 

Hľadanie cesty z miesta nášho 
bydliska do Košíc 

Pripraviť plán cesty zo svojej obce do Košíc. Využiť dostupné cestovné poriadky (IKT).  
 

Moje obľúbené miesto na 
cestovanie – ako by sme tam 
cestovali v minulosti a dnes 

Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich 
prezentovať rôznymi spôsobmi.  
 

Ako pretvárame 
krajinu 

Kedy a prečo sa začalo 
baníctvo rozvíjať – ťažba zlata, 
striebra, rudy, uhlia, soli, 
travertínu  

Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách, 
čím bolo významné. Odraz minulosti v súčasnosti.  
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Práca baníkov v minulosti a 
dnes.  
Spomienky na baníctvo. Čo 
nám z baníctva zostalo.  

Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a porovnať ako sa zmenila práca baníkov v 
priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov, 
zlata, striebra, opálu. Ich využívanie pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum.  

Tradície a zvyky. 
Skanzeny. 

Historické regióny na 
Slovensku 

Poznať historické regióny Slovenska, vedieť zaradiť zvyky a tradície do príslušných regiónov, 
na základe poznatkov zo skanzenov a iných zdrojov. Opísať charakteristické znaky života ľudí 
v minulosti a porovnať so životom v súčasnosti.  
Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.  

Zvyky a tradície podľa 
historických regiónov 
Život v stredovekom meste 
Práca na vidieku v minulosti 
počas leta a zimy 
Skanzeny na Slovensku – čo 
všetko v skanzene nájdeme 

V súlade s prírodou. Ideme do hôr – prípravy, 
horská služba. Pravidlá 
bezpečného správania sa v 
horách.  

Poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom 
prostredí.  

Ako sa oddychovalo v horách 
v minulosti a ako dnes  

Porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia 
trávili voľný čas v prírode v minulosti a dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu 
voľného času – ako turizmus ovplyvňuje prírodu.  

Kráľova hoľa, Kriváň – 
povesť, výber  

Reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe vytvoriť krátku dramatizáciu.  

Vznik riek, formovanie územia 
riekou, oblasti v povodí riek  
Jazerá, gejzír,  

Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka. Posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje 
tok riek.  
Podľa mapy ukázať oblasti jazier.  
Opísať v čom je výnimočný gejzír  

Plavíme sa po Dunaji a 
Dunajci  
Dunaj pod Devínom, Dunaj v 
Bratislave, Dunaj v Gabčíkove, 
Dunaj v Štúrove  

Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé  
Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s úsekmi Dunaja  
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Prírodné zaujímavosti 
vytvorené prírodou. 

Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou človekom, 
uviesť príklady a vedieť povedať svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáč  

Prírodné zaujímavosti 
vytvorené človekom. 

Mini projekt 
o vlastnom kraji 

Súčasnosť a minulosť v našom 
kraji  

Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho 
kraji a systematicky to spracovať vo forme miniprojektu  

 
 
Hodnotenie predmetu 
 
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov, sa má učiteľ riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v 
prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. 

 

Spôsoby hodnotenia 
 
Vlastiveda je predmet, ktorý sa klasifikuje. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa metodického pokynu č. 22/2011. Klasifikácia je jednou z foriem 
hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 
1 – výborný 
2 - chválitebný  
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Stupeň 1 (výborný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho 
ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
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Stupeň 2 (chválitebný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo 
aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 
úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v 
správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 
 
Stupeň 3 (dobrý), 
ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. 
Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet  
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a 
chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej 
estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 
 
Stupeň 4 (dostatočný), 
ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a 
hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností a v grafickom 
prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
 
Stupeň 5 (nedostatočný), 
ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení 
javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. 
Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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Známka % 
1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
 
Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

� sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 
� sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
� rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické) a didaktickými testami, uplatňuje aj metódy riadené (dotazníky, pozorovania) – 

súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 
� analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
� konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 
� rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.  

 
Učebné zdroje 
 
Učebnica vlastivedy, mapy, cestovné poriadky, internet, obrázky, exkurzie,...  
 
 
Učebné osnovy sú v súlade s Inovovaným  školským učebným plánom pre I. st. ZŠ, počnúc šk. rokom 2015-16 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prerokované na MZ dňa : 
Vedúca MZ : Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy  dňa : 
Riaditeľ školy . PaedDr. Miroslava Komorníková 


