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REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Stupeň vzdelávania: ISCED 1cRrRRRRVVVVV 
EGIONÁestrrrrrrRRRRrr1191/8, 984 03  
1 Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 Regionálna výchova primárneho vzdelávania, je novovytvorený predmet, ktorý prostredníctvom  skúseností získaných počas vychádzok, 

vlastných činností , intenzívnych zážitkov rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. 

 Edukačný proces Regionálnej výchovy, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie 

jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka, vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby  

sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje.  

 

 Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a  

vzdelávacej. Tieto zložky sa v Regionálnej výchove prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Činnosti 

Regionálnej výchovy predstavujú zároveň poznávanie a porovnávanie histórie a súčastnosti, kultúry, umenia a chápanie ich zmyslu. Otvárajú tak žiakovi 

možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do spoločnosti.  

 Dnešné dieťa potrebuje nielen získať racionálne informácie o svete, ale i na citovej báze poznávať život a prácu svojich predkov. Prostredníctvom 

aktivít chceme plniť obsah Regionálnej výchovy, aby sa žiaci naučili pozerať na prácu minulých generácií inak a nie, ako na niečo staré a prekonané. V 

súčasnom svete je zvlášť potrebné uvedomenie si vlastnej identity, identity národa. A tú môžeme získať iba cez dôkladné poznanie osobnej minulosti, 

minulosti obce či mesta a celej krajiny. 

 

2 Cieľ vyučovacieho predmetu 

 Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho rodného mesta, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

 Vychovať osobnosť, ktorá má svoju vlastnú identitu, je hrdá na svoj národ. 

 Využívať získané vedomosti v rôznych poznávacích i praktických situáciách. 

 Vytvárať vlastný názor a rozvíjať citovú stránku žiakovej osobnosti. 

 Nadobudnúť vedomosti o meste meste Lučenec a jeho okolí.  

 Vytvárať pozitívny vzťah ku krásam regiónu, prírode, kultúre a umeniu, ako aj tradíciám a zvykom.  

 Ovládať zručnosti ľudových remesiel z regiónu Novohrad 

 Získavať poznatky o obciach najužšieho okolia mesta Lučenec a zaujímavostiach Novohradu. 

 Skvalitňovať edukačný proces formou: Integrovaného tematického vyučovania, blokového vyučovania, projektového vyučovania 

 



3 Časová dotácia vyučovacieho predmetu 

 1 hodina týždenne (základné učivo)/ 33 hodín ročne v I. ročník 

 1 hodina týždenne (základné učivo)/ 33 hodín ročne v II. ročník 

 

4 Kompetencie, ktoré žiak získa 

 

Sociálne komunikačné spôsobilosti: 

 dokáže primeraný  čas sústredene počúvať, výstižne reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 

kontaktu 

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie 

 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať 

 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 využíva poznatky z geometrie pri riešení problémových úloh 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách 

 rozvíja  schopnosť objavovať, klásť a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov 

 rozvíja priestorovú orientáciu a predstavivosť 

 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie: 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie  na počítači  

 dokáže vyhľadávať informácie v regionálnej tlači a v elektronických médiách 

 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa: 

 získané informácie spracováva  a využíva ich vo svojom učení a v iných činnostiach 

 na základe poskytovaných možností si efektívne osvojuje poznatky a študijné návyky 

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 

 zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti 

 

Spôsobilosť riešiť problémy: 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené 

postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne 

riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom 

 



Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti: 

 

 podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej  klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov 

 uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje 

 uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti 

 uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

 sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie 

 kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

 vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj 

 účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody 

 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci 

 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania) 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a  postoj 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 

 pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým funkciám 

 

5 Hodnotenie žiaka 

 

 Žiaci budú v predmete  podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Hodnotenie známkou podľa 

jednotlivých stupňov 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 - dostatočný , 5 - nedostatočný. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov získava učiteľ: 

 sústavným diagnostikovaním a pozorovaním, 

 sústavným pozorovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, 

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické), 

 analýzou výsledkov činností žiaka, 

 konzultáciou s ostatnými pedagógmi, 

 rozhovorom so žiakom a so zástupcom žiaka 

 

 



6 Obsah vyučovacieho predmetu 

 

I. ročník – mesto Lučenec 

II. ročník – najužšie okolie mesta Lučenec 

 návšteva významných inštitúcií v meste, historických budov, kostolov, múzea a galérie, mestského parku a športovísk,  kde by sa vyučovanie 

mohlo realizovať, 

 besedy a stretnutia s významnými osobnosťami, so starými rodičmi, známymi o minulosti  

 a súčasnosti nášho mesta, 

 stretnutie s občanmi, alebo starými rodičmi, známymi na besedy, rozhovory so žiakmi o minulosti danej obce, 

 spoznávanie prírody v obci, využitie poznatkov vo vyučovacom procese,  

 spoznávanie staviteľských pamiatok v obci, poznatky využiť v zobrazovaní vo výtvarnej výchove, 

 spoznávanie prírody v okolí nášho mesta, využitie poznatkov vo vyučovacomp rocese, 

 spoznávanie staviteľských pamiatok v meste, poznatky využiť  vo výtvarnej výchove, 

 tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky a tradície), poznatky využiť v hudobnej výchove. 

 oboznámenie sa s regionálnymi ľudovým tanečným a speváckym prejavom, 

 nacvičenie pesničky, básničky, vinšovačky, vyčítanky, ľudovej pranostiky a porekadla, prípadne tanečného prvku, 

 návšteva regionálnej ľudovoumeleckého tvorivej dielne, 

 poznávať hodnoty ľudových tradícií (povesti, rozprávky, tradičné sviatky), 

 výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných materiálov s regionálnymi ľudovými prvkami (tvorba handrovej bábiky, prípadne zo šúpolia, tkanie, 

maľovanie kraslíc, práca s drôtom, ..), 

 dramatizácia, hra s vytvorenými predmetmi. 

 

7 Pedagogické stratégie  

 

 V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Chceme si 

všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie 

učiva. Podporovať výučbu  pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatných a tímových projektov, prezentácií a obhajoby výstupov, praktickej 

výučby. Dôraz klásť na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Osobnostný a sociálny rozvoj realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc nielen žiakom so špeciálno 

edukačnými potrebami, ale aj ich rodičom a zamestnancom školy. 

 

 

8  Učebné pomôcky 

- DVD  vzdelávajme moderne časť Regionálna výchova, brožúry k jednotlivým obciam nášho regiónu, fotografie obcí a ich pamiatok, pracovné 

listy pre žiakov, metodické listy pre pedagógov, internetové stránky obcí, pohľadnice a propagačný materiál získaný od starostov obcí, pexeso 

obcí, vlajky a erby obcí, omaľovánky, Novohradské povesti, Mestské noviny, mestský kalendár. 

 



9  Metódy a formy práce na vyučovaní 

- Rozhovor, metóda pozorovania, metóda exkurzie, práca s mapou, práca so šablónou, práca s internetom, metóda slovného prejavu, skupinová 

práca, vychádzka, beseda, práca s literárnym dielom, riešenie problémových úloh, metóda slovného prejavu, projektová metóda, dokumentárny 

film o Lučenci, film o živote B.S. Timravy, práca s fotografiou, prezentácia a zážitkové učenie, metóda praktických úloh. 

10  Učebné zdroje 
- Materiál získaný z osobných návštev obcí a konzultácií so starostami. 

- Fotomateriál a dokumentácia získaná učiteľmi z osobných stretnutí a exkurzií v obciach. 

- Materiál získaný z rozhovorov a stretnutí so staršími obyvateľmi obcí. 

- Materiál z kroník obcí. 

11  Literatúra 
- Hana Košková: Poludnica z Čerepeša, Matica Slovenská 2010, ISBN 978-80-7090-996-6 
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- KOL. 1992. Obce a mestá okresu Lučenec. Lučenec 1992.  
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- MRÁZOVÁ, L. 1937. Slov. lit. Almanach 1931. Pol dňa s Timravou, 1937. 

- DRENKO, J. 1999. Halič. ISBN 80-968184-5-7 

- Vidiná 1335 – 2005, PS-LINE, s.r.o., Lučenec 

- Tomášovce, vlastivedná monografia, vydal Obecný úrad Tomášovce pri príležitosti 750. výročia obce, 1997 

 

12 Internetové zdroje 
www.obecabelova.sk 

www.obecpolichno.sk 

www.obectomasovce.sk 

www.obecvidina.sk 

www.filakovo.sk 

www.obecpodrecany.sk 

www.obecdivin.sk 

www.starahalic.sk 

http://www.uluv.sk/product/muzsky-kroj-abelova-5357/  

http://www.uluv.sk/product/zenske-krojove-suciastky-abelova-5358 
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TEMATICKÝ  VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ  PLÁN 

REGIONÁLNA  VÝCHOVA  pre I. ROČNÍK 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 

IX. 

 

Povedať názov svojej obce, 

poznať erb a nakresliť vlajku. 

 

Moje bydlisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štát, kraj, región, 

okres 

 
Charakteristika 

mesta – poloha, 

všeobecné 

informácie o obci, 

erb, vlajka 

 
 

 

OSR 

- rozvíjať sebaúctu, 

sebadôveru 

 

MKV 

- rozvoj 

medziľudskej 

tolerancie 

 

VYV – vlajka, erb 

HUV – hymna SR, 

hymnické piesne 

 

- rozhovor 

 

- práca s mapou 

 

- práca so 

šablónou 

 

- práca s 

internetom 

 

- metóda 

slovného 

prejavu 

- skupinová 

práca 

 

Žiak: 

- pozná názov obce 

 

- správne vyfarbí 

erb obce 

 

- nakreslí vlajku 

obce 

 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

4 hodiny 

 

P: CD - Hymna SR 

mapa SR 

- pracovné listy 

- vyrobiť vlajku 

 

 

9.9.Svetový deň prvej 

pomoci 

22.9.Európsky deň bez áut 

26.9.Svetový deň srdca a 

cudzích jazykov 

27.9.Svetový deň turistiky 

a cestovného ruchu 

28.9. M.d.nepočujúcich 

 

X. 

 

Poznať a pomenovať inštitúcie v 

meste a vedieť na čo slúžia. 

 

Dôležité 

inštitúcie 

 

Mestský úrad, 

nemocnica,  polícia 

 

Novohradská 

galéria a múzeum 

 

Knižnica 

 

Kostoly – 

Kalvínsky  

Rímsko –katolícky 

Evanjelický 

 

Kiná – Dom B. S. 

Timravy 

Apollo 

 

MKV 

- rozvoj 

medziľudskej 

tolerancie 

 

MV 

-využívať médiá pri 

spoznávaní 

 

DV – dopravné 

prostriedky 

 

VYV- obal knihy 

HUV – počúvanie 

organovej hudby 

 

- vychádzka 

 

- práca s 

internetom 

 

- beseda 

 

- práca s 

literárnym 

dielom 

 

- skupinová 

práca 

- problémové 

úlohy 

 

Žiak: 

- pomenuje 5 

dôležitých inštitúcií 

mesta 

 

-vysvetlí ich 

význam 

 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

4 hodiny 

 

P: pexeso 

CD Lučenec 

- obrázky inštitúcií 

- pracovné listy 

 

 

1.10.M.d. lekárov a hudby 

3.10.S.d úsmevu 

4.10.S.d.ochrany zvierat 

15.10.S.d bielej palice 

16.10.S.d.výživy 

19.10.S.d.chôdze 

 



 

XI. 

 

Poznať významné objekty a 

kultúrne pamiatky mesta. 

Vedieť, ktoré sú významné 

osobnosti v našom regióne. 

 

Významné  

objekty 

 

Pamätníky 

 

 

 

 

 

Významné 

osobnosti 

 

Kubínyiho 

námestie,  

Obranca mesta – 

Rytier 

 

Pamätníky I. a II. 

sv. vojny 

 

Pamätná tabuľa a 

socha B.S.Timravy 

 

Sabóov rodný dom 

 

OŽZ 

- rozvinúť morálne 

vlastnosti žiakov 

tvoriace základ 

vlasteneckého a 

národného cítenia 

 

MV – využiť 

dokumentárny film 

o B.S.Timrave 

 

MKV 

- spoznávanie 

vlastnej kultúry 

 

DV - semafór 

VYV – Rytier 

 

 

- vychádzka 

 

- beseda 

 

- metóda 

slovného 

prejavu 

 

- skupinová 

práca 

 

 

 

Žiak: 

- vie určiť polohu 

významných 

objektov  

- vie povedať, ktoré 

významné 

osobnosti máme v 

našom regióne 

(meno a čím sú 

známe) 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

 

4 hodiny 

 

P: fotografie 

obrázky 

 

8.11. S.d. behu 

13.11.S.d. dobrosrdečnosti 

17.11.M.d. študentstva 

21.11.S.d.pozdravov 

25.11.M.d.bez mäsa 

30.11.Deň počítačovej 

bezpečnosti 

 

XII. 

Vymenovať a stručne opísať 

vianočné zvyky a tradície. 

Zima 

 

Vianočné zvyky 

Zimné pranostiky 

 

Advent 

 

Barbora, Mikuláš, 

Lucia 

 

Vianoce 

MKV 

- spoznávanie 

vlastnej kultúry a 

porovnanie s inými 

kultúrami 

- brať do úvahy 

historické a 

sociálne súvislosti 

 

MV 

- využívať médiá 

pri spoznávaní 

 

HUV- koledy 

VYV-odoby, 

pozdrav 

PDA- 

štedrovečerný stôl 

- besiedka 

- metóda 

slovného 

prejavu 

 

- skupinová 

práca 

 

Žiak: 

- zaspieva jednu 

mikulášsku pieseň 

alebo koledu 

 

- zhotoví vianočný 

pozdrav (ozdobu na 

stromček) 

 

- stručne opíše 

vianočné zvyky 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

4 hodiny P: výroba adventného 

venca, „zapaľovanie“ 

sviečok 

- čerešňové halúzky- 

Barbora 

- ozdobovanie vianočného 

stromčeka 

 

10.12.Deň ľudských práv 

18.12.Deň poštovej 

známky 

 

 

 

 

-výkres, servítka=obrus,... 

 

I. 

 

Poznať históriu svojho mesta. 

Rozlíšiť historické a súčastné 

obrázky mesta. 

 

História mesta 

 

Bitka pri Lučenci 

 

Archeologické 

vykopávky – 

Kalvínsky kostol 

(Lučenský poklad) 

 

Oslobodenie 

Lučenca 

 

Lučenec včera a 

 

MKV 

- spoznávanie 

vlastnej kultúry a 

porovnanie s inými 

kultúrami 

- brať do úvahy 

historické a 

sociálne súvislosti 

 

MV-  

VYV- požiar, 

 

- skupinová 

práca 

 

-problémové 

úlohy 

 

- projektová 

metóda 

 

Žiak: 

- porozpráva o 

jednej historickej 

udalosti mesta 

 

- rozlíši minulosť a 

súčastnosť  

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

- polročná 

previerka 

vedomostí 

 

4 hodiny 

 

P: staré pohľadnice, 

obrázky 

CD: Lučenec 

 

1.1.Deň vzniku SR a 

S.d.mieru 

24.1. Deň komplimentov 

 



dnes 

 

cestička časom 

 

II. 

Poznať ľudovú kultúru svojej 

obce (pieseň, povesť, odev). 

Ľudová kultúra Ľudové piesne z 

Novohradu 

 

Ľudový odev 

 

Povesti z 

Novohradu 

MKV 

- spoznávanie 

vlastnej kultúry a 

porovnanie s inými 

kultúrami 

- brať do úvahy 

historické a 

sociálne súvislosti 

 

MV 

- využívať médiá 

pri spoznávaní 

HUV- ľudová 

pieseň 

SJL- povesť 

VYV- kroj 

- práca s 

literárnym 

dielom 

 

- metóda 

slovného 

prejavu 

 

- skupinová 

práca 

 

- dokumentárny 

film 

 

 

Žiak: 

- zaspieva jednu 

pieseň z regiónu 

 

- stručne 

prerozprávať jednu 

povesť 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

4 hodiny P:Zborník slovenských 

piesní 

Povesť- Mara medvedia 

 

Dokumentárny film 

(ľudový odev – CD 

Timrava) 

 

4.2.S.d.boja proti rakovine 

12.2.S.d.manželstva 

14.2.S.d.poviedky a 

Sv.Valentín 

15.2.S.d. Osamelých 

21.2.M.d.materinského 

jazyka 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

Vymenovať a stručne opísať 

jarné zvyky a tradície. 

 

 

 

 

 

 

 

Vymenovať v časovej následnosti 

veľkonočné sviatky. 

Zvyky jari   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc 

Jarné slovanské 

zvyky - pranostiky 

 

Vynášanie Moreny 

(rozhovor, výroba 

bábky) 

 

Jar v obci 

 

Zvyky a tradície 

Zelený štvrtok 

Veľký piatok 

Biela sobota 

Veľkonočná 

nedeľa 

Veľkonočný 

pondelok 

 

Zdobenie kraslíc 

 

 

MKV 

- spoznávanie 

vlastnej kultúry  

MV 

- využívať médiá 

pri spoznávaní 

 ENV  

– ochrana prírody, 

vysádzanie kvetov 

 

VYV- jarné kviety 

 

SJL- básničky 

VYV-kraslice 

 

PDA- dni v týždni, 

ročné odobia 

 

- práca s 

literárnymi 

dielami 

 

- metóda 

slovného 

prejavu 

 

- skupinová 

práca 

 

- vychádzka 

Žiak: 

-povie básničku s 

jarnou tematikou 

-vymenuje jarné 

kvety 

 

 

 

 

 

-povedať kedy sa 

začínajú a končia 

veľkonočné sviatky 

 

 

 

-vyzdobiť kraslicu 

 

-vyrobiť korbáč 

 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

4 hodiny Mesiac knihy 

básničky 

8.3 MDŽ 

21.3. Prvý jarný deň. 

Jarná rovnodennosť 

Svetový deň zdravého 

spánku 

Svetový deň poézie 

Svetový deň lesov 

22.3. Svetový deň vody 

25.3.Medzinárodný deň 

spevu 

27.3. Medzinárodný deň 

divadla 

28.3. Deň učiteľov 

 

Kvetná nedeľa (len 2010) 

 

-Pranostiky (kniha) 

 

kraslice 

pletenie korbáčov 

 

IV. 

Porovnať veľkonočné zvyky v 

minulosti a dnes. Opísať Veľkú 

noc podľa vlastnej skúsenosti. 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc 

 

 

 

 

 

 

 

Hasiči 

Veľkonočný 

jarmok 

 

Veľkonočné jedlá 

 

 

 

 

Ochrana proti 

OZŽ – 

protipožiarna 

ochrana 

 

OSR- zvyky Veľkej 

noci 

DV 

 

MKV- zvyky v 

- vychádzka 

 

- skupinová 

práca 

 

- problémové 

úlohy 

 

- metóda 

Žiak: 

- povie veľkonočný 

vinš 

 

- porovná 

veľkonočné zvyky 

v minulosti a dnes 

 

- vie privolať 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

4 hodiny Mesiac bezpečnosti 

Mesiac lesov 

 



 

Dopravná 

výchova 

požiarom iných krajinách 

 

PDA- zvieracie 

rodinky 

Zdravá výživa 

 

VYV- môj zážitok 

 

VYV- hasičské 

auto 

slovného 

prejavu 

pomoc 

 

- pozná telefónne 

číslo 

 

V. 

Orientovať sa v mestskom parku. 

Vedieť, kde sa nachádza 

pamätník, ZOO kútik, 

rybník, letné kino).  

Mestský park História a 

súčasnosť 

 

Fauna a flóra 

 

MDD 

 

Stavanie mája 

ENV 

- vnímať vzťahy 

medzi človekom a 

jeho životným 

prostredím 

 

OŽZ 

- pohyb a pobyt v 

prírode 

 

VYV – zvieratá 

 

PDA – zvieratá 

- vychádzka 

 

- matóda 

slovného 

prejavu 

 

- skupinová 

práca 

Žiak: 

- sa orientuje v 

mestskom parku 

 

- vie vymenovať 

objekty, ktoré sa v 

parku nachádzajú 

- ústne   

- praktické 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

4 hodiny Mesiac lásky 

 

VI. 

Pomenovať, určiť  polohu a 

význam jednotlivých športovísk. 

 Mesto a šport Zimný štadión 

 

Futbalový štadión , 

atletické dráhy, … 

 

Tenisové kurty, 

volejbalové ihriská 

 

Kúpalisko 

OŽZ 

- zdravotná 

príprava, 

dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a 

celkovej odolnosti 

organizmu 

 

MV – výstrižky 

športovcov z novín 

 

DV – poznávanie 

dopravných 

značiek  

 

VYV – koláž 

 

TEV – pravidlá hry 

 

HUV – zvučky, 

vytlieskavanie 

- vychádzka 

 

-  práca s 

internetom 

 

- beseda 

 

- skupinová 

práca 

 

- projektová 

metóda 

Žiak: 

- pozná názov, 

približnú polohu a 

význam športovísk 

- ústne   

- praktické 

 

 

- individuálne 

- priebežné 

 

- klasifikácia 

 

- koncoročná 

previerka 

vedomostí 

4 hodiny P: Mestské noviny, 

plán mesta 

Použité skratky: 

DV -  dopravná výchova                                     ENV -  environmentálna výchova                          OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 

OŽZ – ochrana života a zdravia                        MV – mediálna výchova                                         MKV – multikultúrna výchova 

VV – výtvarná výchova 



 
DV -  dopravná výchova 

ENV -  environmentálna výchova 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 

OŽZ – ochrana života a zdravia 

MV – mediálna výchova 

MKV – multikultúrna výchova 

VV – výtvarná výchova 
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