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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je orientovať sa v poznatkoch a informáciách z prírodného a kultúrno-spoločenského prostredia tak, aby ich žiaci boli schopní spracovávať do takej miery, do akej im to 

povoľuje ich kognitívna úroveň. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Prírodoveda 
Týždenný počet hodín: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Tematický celok Obsah - Témy Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Naša škola 

Naša trieda Trieda, označenie triedy, školská lavica, 
stolička, učiteľský stôl, tabuľa, zošit, 
učebnica, pero, ceruzka, pred, za, medzi, 
spredu, vzadu 

Pomenovať a používať zariadenie v triede a školské pomôcky, 
potreby, určiť polohu vecí. 

Zásady správania Pozdrav, vyučovacia hodina, prestávka, 
sadnúť na miesto, vstať 

Dodržiavať zásady správania sa v triede. Verbálne rozlíšiť 
vyučovaciu hodinu a prestávku. 

Poznávanie školy Škola, chodba, šatňa, telocvičňa, okolie, 
školský dvor, bydlisko 

Orientovať sa v škole a okolí školy. Povedať adresu svojho 
bydliska. 

Osobná hygiena a zdravie človeka 

Poznám svoje telo Hlava, krk, trup, horné končatiny, dolné 
končatiny 

Pomenovať a ukázať časti tela. 

Čistota tela Zdravie, choroba, mydlo, uterák, zubná 
pasta, zubná kefka, toaletný papier, hrebeň 

Opísať verbálne stav zdravia a choroby. Dodržiavať základné 
hygienické návyky. 

Čo a kedy jedávam Vitamíny, ovocie, zelenina, mlieko, maslo, 
chlieb, mäso... 

Pomenovať 3 druhy zeleniny. Vymenovať zdravé potraviny. 

Rodina  

Moja rodina Rodina, mama, otec, sestra, brat Vymenovať členov rodiny a jednoducho opísať ich úlohy v rodine. 

Vzťahy medzi členmi rodiny Rodičia, deti, súrodenci, babka, dedko, 
bratranec, sesternica, ujo, teta 

Pomenovať a rozlíšiť príbuzenské vzťahy v rodine. 

Zvyky a tradície u nás doma Vianoce, Veľká noc, narodeniny, meniny Porozprávať o zvykoch a tradíciách doma. 

Plynutie času 

Poznávanie hodín Hodiny, ručičkové hodiny, digitálne hodiny Ukázať na ciferníku hodín celé hodiny. Rozlíšiť digitálne a ručičkové 
hodiny. 

Denný režim Ráno, večer, deň, noc, dnes, zajtra Pomenovať časti dňa. Porozprávať o činnostiach žiakov počas dňa. 

Školský deň 
Školský rok 

Školský deň, voľný deň, školský rok, 
prázdniny, deň, týždeň 

Rozlíšiť školský a voľný deň. Vymenovať dni v týždni. 

Zmeny v prírode 
Štyri ročné obdobia Jar, leto, jeseň, zima, chladno, dážď, sneh, 

vietor... 
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Rozprávať 
o zmenách počasia. 
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Starostlivosť o prírodu Odpadky, ochrana prírody Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu. 
Uplatniť návyky starostlivosti o prírodu. 

Živočíchy  

Zvieratá a ich mláďatá Mačka, pes, mláďa Pomenovať členov zvieracej rodiny. 

Domáce a voľne žijúce zvieratá Domáce zvieratá, voľne žijúce zvieratá Vymenovať 3 domáce a 3 voľne žijúce zvieratá. Vedieť 
o nebezpečenstve vyplývajúceho z dotýkania sa neznámych 
zvierat. Vedieť pomôcť pri starostlivosti o domáce zvieratá. 

 Moje obľúbené zvieratko Zvieratko, starostlivosť o zvieratko Verbálne vyjadriť svoj vzťah k zvieraťu. 

Rastliny 

Vybrané druhy kvetín Kvet  Poznať, opísať a rozlíšiť 3 druhy kvetín. 

Stromy a kríky Strom, krík Poznať, opísať a rozlíšiť strom a ker. Rozlíšiť a pomenovať 2 druhy 
stromov a 2 druhy kríkov. 

Huby  Huby  Deliť huby na jedlé a nejedlé. 

Voda  
Význam vody pre život rastlín  Voda  Porozprávať, ako sa treba starať o rastliny. 

Voda a človek Pitný režim Vysvetliť význam vody pre život človeka. Dodržiavať pitný režim. 

Hmota  

Ja a veci okolo mňa Farba, veľkosť, tvar, materiál Pomenovať veci, ktoré sa nachádzajú okolo žiaka. Nájsť spoločné 
a odlišné znaky. 

Remeslá a tradície Remeslo, výrobok Vymenovať remeslá. Poznať tradície regiónu. 

 


