
UČEBNÉ OSNOVY 

 

VLASTIVEDA v 3. ročníku základnej školy 

 
 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet vlastiveda, schváleného ako  súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 VH týždenne  - 33 VH za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť : Moja obec                     33 vyučovacích hodín 

 

 Moja obec, miestna krajina, okolie školy, bydliska    4 VH  

Žiak vie napísať presný názov svojej obce (presnú adresu školy a bydliska), zaradiť obec, 

kde býva, medzi mestá alebo dediny. Vie opísať svoju obec (napr. aké domy, ulice – 

pozná, možno aj vymenovať, blízka rieka, park a iné),vie zhotoviť jednoduchý nákres 

okolia školy a bydliska, ukázať na mape Slovenska svoju obec. 

 

 Smer na sever (podľa poludňajšieho tieňa), svetové strany  2 VH 

Žiak vie určiť smer na sever podľa poludňajšieho tieňa a identifikovať svetové strany 

v krajine. 

 

 Cesta do školy a bezpečnostné pravidlá pri ceste do školy   3 VH 

Vedieť sa orientovať v okolí školy a bydliska pomocou svetových strán a významných 

objektov v miestnej krajine. Vedieť porozprávať vlastnými slovami cestu do školy alebo 

zo školy domov. Vedieť opísať druhy dopravy v obci (zopakovať si bezpečnosť na 

cestách). 

 

 Znaky jesene, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, zber úrody, príprava živočíchov 

na zimu   3 VH  



Vedieť charakterizovať zmeny vo svojej obci (v prírode) na jeseň a použiť pri tom vlastné 

pozorovania i skúsenosti (dĺžka dňa a iné). Vedieť porozprávať, ako si ľudia pripomínajú 

svojich predkov a priateľov (Pamiatka zosnulých) na jeseň. 

 

 Predkovia, dedina alebo mesto (aj s opisom) a jej obyvatelia   3 VH  

Žiak vie zostrojiť časovú priamku vlastnej rodiny a rodinných príslušníkov. Žiak vie 

opísať spôsob života obyvateľov obce – iné v meste, iné na dedine, ako sa starať o svoje 

okolie, ako tráviť voľný čas 

 

 Znaky zimy, starostlivosť o zver v prírode zimné sviatky   3 VH 

Vedieť charakterizovať zmeny vo svojej obci v zime (vlastné pozorovania), vlastnými 

slovami porozprávať o sviatočných dňoch v obci na rozhraní kalendárnych rokov 

(Vianoce, Silvester, Nový rok, Traja králi). 

 

 Pamätihodnosti, významní rodáci, zmienky o obci a jej okolí v povestiach, piesňach, 

známe udalosti v obci, historické pamiatky v obci   3 VH 

Vedieť určiť dve historické pamiatky vo svojej obci, prerozprávať jednu povesť, pieseň, či 

báseň, ktorá sa viaže k obci alebo jej okoliu, vedieť určiť, aké významné kultúrne a 

športové podujatia sa v obci konajú. 

 

 Znaky jari, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, jarné práce, veľkonočné sviatky 

a tradícieň   3 VH 

Charakterizovať zmeny v prírode na jar a použiť pri tom vlastné pozorovania a skúsenosti 

(zmeny v prírode, dĺžka dňa), vedieť opísať činnosti ľudí na jar, porozprávať o 

veľkonočných tradíciách v obci. 

 

 Plán, mapa danej krajiny   3 VH 

Žiak vie zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy a bydliska, vie ukázať na mape 

Slovenska svoju obec, vie identifikovať na mape Slovenska pohoria, nížiny, rieky a cesty 

(podľa farieb). Vedieť opísať podľa náčrtu cestu do stredu obce (mesta, dediny). 

 

 Znaky leta, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, dozrievanie novej úrody, 

starostlivosť živočíchov o mláďatá, oddych a rekreácia počas letných prázdnin, 

starostlivosť o zdravie a bezpečnostné pravidlá počas letných aktivít   3 VH 



Vedieť identifikovať zmeny v prírode počas leta a rozprávať o oddychu a rekreácii počas 

letných prázdnin. 

 

 Časová priamka (vizualizácia času)   3 VH  

Vedieť vyhľadávať informácie o svojej obci na internete a iných médiách, vedieť 

interpretovať obrazový materiál o obci a jej obyvateľoch. Žiak vie zostrojiť časovú 

priamku vlastnej rodiny a rodinných príslušníkov. 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 


