
Predmet: Prvouka 

 

Charakteristika 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. 

 

Rozvíjajúce ciele 

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 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). 

 

Témy -1. ročník 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda: 

- Rastliny 

- Živočíchy 

- Človek 

- Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

 



Témy – 2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda:  

- Rastliny 

- Živočíchy 

- Človek 

- Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť  

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom 

kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

 

Finančná gramotnosť 

Implementujeme vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť- Plánovanie a hospodárenie 

s peniazmi. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Prvouka– primárne 

vzdelávanie str. 3 -7 (1. ročník), str. 7-12 (2. ročník). 

Disponibilnú hodinu v 1. ročníku využijeme na upevňovanie a systematizáciu základného 

učiva uvedeného v ŠVP, na utvrdenie a prehĺbenie osvojených vedomostí, zručností a 

spôsobilostí s využitím tvorby projektov a prezentácie vlastných projektov, skupinovej práce, 

zážitkového učenia, práce s IKT a encyklopedickými zdrojmi. 

 

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 

Prvouka pre 1. ročník základnej školy (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková), Metodické 

komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková), 

Multimediálny disk (MMD)k pracovnej učebnici. 

Prvouka pre druhákov (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková), Metodické komentáre k 

Prvouke pre druhákov (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková), Multimediálny disk (MMD)k 

pracovnej učebnici, staršie vydania prvouky,  prírodovedy a vlastivedy, ďalšie odborné 

publikácie k daným témam prvouky, encyklopédie, webové stránky (www.zborovna.sk), 

materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

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

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. V prvouke 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. 

 

 


