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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. 

Kompetencie 

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...), 
- 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).  
Kognitívne kompetencie 

 a) Základy riešenia problémov: sú zvládnuté vtedy, ak dieťa hľadá a objavuje súvislosti 
medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému, rieši 
samostatne alebo pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine, rieši 
jednoduché problémové úlohy, uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie. 

 b) Základy kritického myslenia: porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb 
atď., odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky, hodnotí 
spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch. 

 c) Základy tvorivého myslenia: uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov, nachádza 
neobvyklé odpovede alebo riešenia, objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo 
myšlienok, uvedomuje si ich zmeny, objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom 
alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu. Učebné kompetencie má dieťa 
prípravného ročníka osvojené vtedy, ak prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o 
spoznávanie nového, využíva primerané pojmy, znaky a symboly, pozoruje, skúma, 
experimentuje, objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami, 
aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti, kladie otázky a 
hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, učí sa 
spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením), vyvíja vôľové 
úsilie v hre a inej činnosti, prekonáva prekážky v učení, plánuje a organizuje si optimálne 
prostredie na činnosť, prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, hodnotí vlastný 
výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, zvláda základy učenia sa na 
základe osobnej motivácie, naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami, 
sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámerne riadenú výchovnovzdelávaciu činnosť. 
Každé dieťa je prirodzene zvedavé sa rado sa hrá. práve cez hru môžeme žiaka prípravného 
ročníka učiť sa.  

Informačné kompetencie - dieťa prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 
využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskej školy (od 
osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, prostredníctvom 
informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií). 

Metódy a formy práce 

Metódy: rozprávanie, rozhovor, demonštračná metóda, prakticko-aplikačné metódy, 
imitačná a kombinovaná metóda, projektové metódy,  dramatizácia, získavanie informácií, 
výklad, informačno-receptívna metóda  



Formy práce: diskusia, práca s doplnkovou literatúrou, beseda, demonštrácia názorných 
pomôcok, skupinová práca, práca vo dvojiciach 
 

Štandardy pre prípravný ročník 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Vymenovať členov rodiny, poznať, dodržiavať pravidlá 
fungovania vo svojej rodine, rozlíšiť kultúrnu a 
jazykovú inakosť rodín v rôznych kultúrach 

Členovia rodiny, rodina, Krajina, obydlie zvyky 

Porovnať a identifikovať rozdiely medzi d ňom a nocou. 
Určovať celé hodiny. Vnímať časti dňa ako časové celky 

Hodiny, ciferník, časti d ňa 

Vymenovať jednotlivé vonkajšie orgány ľudského tela. 
Rozlíšiť dôležitosť pravidelného stravovania. Striedania 
práce a odpočinku. Hľadať a popisovať situácie 
vyvolávajúce pocit šťastia. Popisovať a poznávať 
vianočné zvyky a tradície typické pre našu kultúru. 
vymenovať jednotlivé vonkajšie orgány ľudského tela. 
Rozlíšiť dôležitosť pravidelného stravovania. Striedania 
práce a odpočinku. Hľadať a popisovať situácie 
vyvolávajúce pocit šťastia. Popisovať a poznávať 
vianočné zvyky a tradície typické pre našu kultúru. 

Časti tela, zdravé a nezdravé jedlá, jedálny lístok, 
pocity, šťastie, smútok, vianočné tradície 

Prostredníctvom zmyslov opisovať a hľadať spoločné 
znaky plynného, kvapalného a pevného skupenstva 
hmoty. Na základe aktívnej manipulácie s predmetmi vie 
určovať vlastnosti hmoty. 

Rôzne druhy hmoty, vnímanie zmyslami 

Porovnávať a popisovať znaky v prírode, ktoré sa dejú 
počas jednotlivých ročných období. Porovnáva zmeny 
listnatého stromu počas roka. Sledovať a popisovať 
prírodné javy. Vymenovať ročné obdobia, mesiace v 
roku, charakteristiky počasia. 

Rok, ročné obdobia, mesiace v roku, kalendár, 
počasie 

Identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat. 
Vytvárať skupiny zvierat na základe spoločných znakov. 
Voľne žijúce zvieratá, domáce zvieratá, domáce vtáky. 
Pozorovaní, porovnávaním a zovšeobecnením vie žiak 
hľadať základné charakteristické vlastnosti skupín 
zvierat – nižšie živočíchy, vyššie živočíchy. 

Skupiny zvierat, domáce a voľne žijúce zvieratá 

Pozorovaním detailov vie žiak hľadať spoločné a 
rozdielne znaky vodných rastlín a zvierat. Uvedomuje si 
potrebu chrániť a rozumne využívať vodné zdroje. Vie 
sa aktívne zapojiť do ochrany vodných zdrojov. 

Potok, more, vodné zdroje, znečisťovanie a 
ochrana vodných zdrojov 



Porozprávať sa o prírodných javoch na Zemi. Prírodné javy 

Rozprávaním si priblížiť aké domáce práce sa 
vykonávajú v rodine 

Domáce práce 

Zhodnotenie činnosti žiakov z pohľadu učiteľa a žiaka. Zhodnotenie činnosti 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci sú hodnotení učiteľom priebežne, verbálne, motivačne, slovne stupňami: veľmi dobré 
výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky. 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Prierezové témy sú zakomponované do predmetu a napomáhajú k všestrannému rozvoju 
dieťaťa. Environmentálna výchova – učí sa žiť v súlade s prírodou a chrániť ju. 

Ochrana života a zdravia – za každých okolností vie chrániť svoje zdravie, a predchádzať 
úrazom a chorobám.  

Dopravná výchova - dbá na základné pravidlá cestnej premávky počas vychádzky. Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti – vytvára a prezentuje projekty k vybraným témam. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – chápe význam spolupráce v skupinách, toleruje názory iných. 
Mediálna výchova – poznatky a vedomosti môže získať prostredníctvom médií. 


