
Predmet: Prírodoveda  

 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali 

poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis 

pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa 

sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných 

prírodných javov.  

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií 

v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich 

úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach 

pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a 

javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom 

systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové 

poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, 

skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú 

argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými 

objektívnymi informáciami. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo 

vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti: žiacke aktuálne poznanie 

(prírodovedné pojmy, koncepty), poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a 

tvorbe nových prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka), špecifické 

prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí.  

Žiaci:  

 spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,  

 vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych 

predstavách, 

 argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie 

a/alebo vlastného bádania,  

 samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných 

prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu 

diskusiu,  

 pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú 

svoje aktuálne poznanie,  

 kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,  

 identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či 

skúmaných situácií a javov,  

 experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,  

 vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri 

tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,  



 majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a 

vytvárajú vysvetlenia,  

 odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,  

 chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne 

a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,  

 citlivo pristupujú k živej prírode,  

 majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,  

 dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou 

argumentáciou.  

 

Témy – 3. ročník 

Rastliny a huby 

Živočíchy  

Človek 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Témy – 4. ročník 

Prírodné spoločenstvá 

Človek 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Prírodoveda – 

primárne vzdelávanie str. 4-8 (3. ročník), str. 8-15 (4. ročník) 

 

Finančná gramotnosť – Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov 

 

Metódy a formy práce 

Využívame tieto vyučovacie metódy: 

 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, 

vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a 

odpovedí) 

 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia) 

 práce s textom (práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné 

aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

V edukačnom procese využívame nielen základnú organizačnú formu vyučovaciu hodinu, ale 

aj exkurziu, vychádzku. 

 

Učebné zdroje  

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy – Wiegerová, Česlová, Kopáčová  

Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy – Wiegerová, Česlová, Kopáčová  

 

 



Hodnotenie predmetu  

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. 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, schopnosť zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v skupine. 

 


