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Abstrakt 
V príspevku prezenzujeme informácie o súčasnom prírodovednom vzdelávaní na 1. stupni 
základnej školy. Pozornosť venujeme metódam priameho zmyslového poznávania vecí a 
javov a možnostiam ich využívania v prírodovednom vzdelávaní žiakov mladšieho školského 
veku.  
 
Kľúčové slová:  Prírodovedné vzdelávanie. Pozorovanie. Pokus. Práca v kútiku prírody.  
 
Abstract 
In the paper we present information about current nature science education at first grade of 
elementary school. We focus on the methods of sensual cognition of things and phenomena 
and possibilities of their usage in the nature science education of young school-aged children.  
 
Key words: Nature science education. Observation. Experiment. Work in the corner of 
nature. 
 
 
1 Prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni základnej školy 

 
Prírodovedné vzdelávanie na na 1. stupni základnej školy, t.j. v ročníkoch 1 až 4  sa  realizuje 
podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základných  škôl, ktorý vstúpil do 
platnosti 1. septembra  2008.   Od 1. septembra 2015 platí Inovovaný Štátny vzdelávací 
program pre 1. stupeň základných škôl.  Prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni  (v 1. až 4. 
ročníku základnej školy)  je realizované dvoma vyučovacími predmetmi, a to prvoukou 
a prírodovedou. Oba predmety patria do vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Predmet 
prvouka, ktorý v sebe integruje spoločenskovedné a prírodovedné učivo sa vyučuje v 1. a 2. 
ročníku a predmet prírodoveda sa vyučuje v 3. a 4. ročníku základnej školy.  
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 
skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci mladšieho školského veku dostávajú príležitosť 
poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny. Na takomto poznaní je 
založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane 
človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským charakterom výučby 
umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si 
uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote 
(Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy 2015, s. 7). 
Cieľom vyučovacieho predmetu prírodoveda je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. 
Žiaci:  
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– spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 
– pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe 
rozvíjajú svoje aktuálne poznanie, 
– kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, 
– identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných 

či skúmaných situácií a javov, 
– experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania (Štátny 
vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy. Prírodoveda – 
primárne vzdelávanie, 2014, s. 2 – 3). 
Každý žiak môže byť fascinovaný prírodou, ak má na to vytvorené vhodné podmienky t.j. 
prírodu ako prostredie, ktoré je v kontexte s vyučovanými predmetmi. Napriek tomu, že 
posielame dti do škôl v prírode, nevyužívame tento moment dostatočne na prírodovedné 
vzdelávanie, na exkurzie, experimenty, projekty (Žoldošová a kol. 2004). 

 
 
2 Metódy priameho zmyslového poznávania vecí a javov v prírodovednom vzdelávaní 
 
Prírodné vedy nám umožňujú efektívne využívať všetky zmysly. V prírode je možné 
prakticky mnohé veci “ ovoňať, ohmatať, ochutnať, počuť a vidieť” (Podroužek 2003, s. 77). 
Poznávať a rozpoznávať rastliny môžu deti bezprostredne zmyslami, hlavne zrakom, čuchom, 
prípadne hmatom. Nedokonalosť ľudského oka sa dá vylepšiť lupou, optickým mikroskopom 
(Žoldošová a kol. 2004, s. 10). 
Navrátilová  (1983) uvádza: “Medzi najcharakteristickejšie a najfrekventovanejšie 
vyučovacie metódy v prírodovede patria metódy priameho zmyslového poznávania vecí 
a javov a bezprostrednej manipulácie, ktoré svojou koncepciou zodpovedajú tiež mentálnej 
úrovni a myšlienkovo–operačným schopnostiam detí tohto vývinového obdobia. Pre  8 – 10 
ročné deti je charakteristické, že proces poznávania a získavania informácií o okolitom svete, 
o prírode a spoločnosti, je v podstate založený na organickom spojení abstraktno–
myšlienkovej a senzomotorickej činnosti detí. V prírodovede sa žiaci v prevažnej miere 
zoznamujú s vecami a javmi prírodného a spoločenského prostredia bezprostredne vnímaním, 
pozorovaním a senzomotoricky.” Do skupiny týchto metód patrí demonštrácia, pozorovanie a 
pokus.  V ďalšom texte bližšie charakterizujeme dve metódy priameho zmyslového 
poznávania vecí a javov, a to pozorovanie a pokus.  
 
2.1 Pozorovanie 
Pozorovanie je vyučovacia metóda, pri ktorej žiaci mladšieho školského veku uvedomelým 
vnímaním študujú prírodniny a prírodné javy, ale do ich priebehu nezasahujú (na rozdiel od 
pokusu, pri ktorom zasahujú do jeho priebehu). Pozorujú najmä vonkajšiu stavbu tela 
organizmov (tzv. morfologické pozorovanie, napr. stavbu tela chrobáka, stavbu listov 
listatých a ihličnatých drevín, stavbu jednoduchých kvetov a súkvetí, stavbu dužinatých 
plodov).  
V predmetoch o prírode a spoločnosti má pozorovanie mimoriadny význam pre vytváranie 
konkrétnych a jasných predstáv o prírodninách a prírodných javoch (Podroužek 2003, s. 77). 
Žiaci mladšieho školského veku pod vedením učiteľa pozorujú prírodninu alebo prírodný jav 
voľným okom alebo pomocou technických vyučovacích prostriedkov (napr. optického 
mikroskopu, lupy, ďalekohľadu).  Žiaci môžu pod optickým mikroskopom pozorovať bunky 
pokožky cibule, zrnká piesku, peľové zrnká, pomocou lupy môžu pozorovať rozmnožovacie 
orgány rastlín, vonkajšiu stavbu tela chrobáka, dážďovky, ďalekohľadom môžu pozorovať 
hniezdenie vtákov.   
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Pozorovanie vedie žiakov k sústavnosti, vytrvalosti a samostatnosti. Rozvíja ich pozorovacie 
schopnosti a prebúdza ich záujem o vedomosti z prírody. Žiaci pri ňom zapájajú do činnosti 
rôzne zmysly (napr. sluch pri pozorovaní zvukových prejavov živočíchov, hmat pri zisťovaní 
povrchu prírodnín, čuch pri pozorovaní liečivých rastlín a pod.).  Tým, že pri pozorovaní žiak 
využíva viaceré zmysly súčasne, vytvárajú sa u nich konkrétne predstavy a trvalejšie poznatky 
o prírodninách  a prírodných  javoch (Bernátová – Uhereková 2008).  
Pozorovanie v prírodovede má byť plánovité a začína pozorovaním celku – celkového 
vzhľadu prírodniny a postupuje cez analýzu základných častí, (tzv. hrubá diferenciácia) k 
detailom, (tzv. jemná diferenciácia). Pozorovanie spájame s opisom pozorovanej prírodniny 
alebo prírodného javu (Podroužek 2003, s. 78). 
Dlhodobé pozorovanie, ktoré časovo presahuje jednu vyučovaciu hodinu, sa realizuje 
v prírode (napr. fenologické pozorovanie rastliny),   v kútiku  prírody (napr. klíčenie semien 
hrachu, rast koreňov)  alebo aj  na školskom pozemku (pozorovanie jednotlivých vývinových 
štádií poľnohospodársky významných rastlín – rajčiaka jedlého, papriky ročnej, mrkvy siatej). 
K dlhodobému pozorovaniu patrí fenologické pozorovanie, pri ktorom žiaci mladšieho 
školského veku pozorujú zmeny na prírodnine počas jedného školského roka. Fenologické 
pozorovanie sa začína vždy na začiatku školského roka a končí v júni toho istého školského 
roka. Najvhodnejšou prírodninou  pre fenologické pozorovanie sú listnaté ovocné stromy 
(jabloň, slivka, hruška, marhuľa), príp. listnaté kry (ruža šípová, orgován, lieska).  Počas 
fenologického pozorovania si žiaci robia fenologické záznamy vo forme kalendára prírody 
alebo fenologickými značkami (pozri obrázok 1).  
Fenologický zápis  pozostáva z troch údajov  – dátumu pozorovania, pozorovanej zmeny na 
prírodnine a opisu počasia v deň pozorovania (pozri tabuľku 1).  
 
Tabuľka 1 Tabuľka pre fenologický záznam pozorovanej prírodniny 
Pozorovaný objekt: jabloň v školskej záhrade 

 Dátum pozorovania Pozorovaná zmena na jabloni Aktuálne počasie  

   
   
   
   
   
   
   Zdroj: vlastné spracovanie 

  

 
Obrázok 1 Ukážka fenologických značiek pre pozorovanie rastlín 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.2 Pokus 
 
Pokus sa v prírodovednom vzdelávaní chápe ako významná metóda skúmania prírodných 
javov, je dôležitou  vyučovaciou metódou vyučovacieho predmetu prírodoveda na 1. stupni 
základnej školy.  Pri pokuse zasahujeme do jeho priebehu a meníme jeden faktor (na 1. stupni 
základnej školy), napr. množstvo svetla, množstvo vody, prítomnosť vzduchu. Pokus 
prispieva ku kvalitnejšiemu a trvalejšiemu osvojeniu si prírodovedných vedomostí 
a zručností, rozvíja logické myslenie žiakov mladšieho školského veku  a vedie k praktickému 
využitiu skôr získaných vedomostí. Pokus pre žiakov mladšieho školského veku má byť 
jednoduchý, realizovateľný s finančne dostupnými pomôckami, názorný, primeraný 
schopnostiam žiakov, bezpečný a má rešpektovať aj environmenálne hľadisko (Bernátová 
2001). Vo vyučovacom procese prírodovedy preferujeme frontálne pokusy, ktoré robia žiaci 
jednotlivo alebo v menších skupinách.  Demonštračný pokus (demonštruje ho učiteľ) realizuje 
učiteľ vtedy, keď nemá dostatok učebných pomôcok pre realizáciu frontálneho pokusu, pokus 
trvá dlhý čas alebo jeho realizácia je nebezpečná.  
 
Ukážka biologického pokusu pre žiakov mladšieho školského veku:  
Názov pokusu:  Je svetlo potrebné pre rast rastliny?   
Pre realizáciu prírodovedného pokusu potrebujeme semená žeruchy, väčšiu škatuľu 
s vrchnákom, hrubšie mikroténové vrecúško, vatu, tenký kartón.  Na dno škatule vložíme 
hrubšie mikroténové vrecúško, ktoré zabráni premočeniu dna pri polievaní. Na vrecúško dáme 
hrubšiu vrstvu vaty, ktorú polejeme vodou. Škatuľu rozdelíme na tri rovnaké časti priečnym 
vložením kartónov. Na kratšej strane prvej časti škatule vystrihneme okienko veľkosti 5 cm x 
5 cm. Z vrchnáka škatule odstrihneme jednu tretinu. Do každej časti škatule rovnomerne 
vysejeme približne rovnaké množstvo semien žeruchy. Semená žeruchy nesmú byť ponorené 
vo vode.  Prikryjeme vrchnákom tak, aby prvá tretina škatule bola odkrytá, druhú stredná bola 
zakrytá a tretia bola tiež zakrytá, ale z bočnej strany bude prenikať cez okienko svetlo. Každý 
deň  klíčiace semená polievame. Po siedmich dňoch pozorujeme výsledok pokusu. Rastliny 
v prvom priečinku, ku ktorým sa dostalo svetlo rastú normálne, majú sýtu zelenú farbu 
a hrubšie stonky. Rastliny v druhom priečinku, ktoré boli prikryté vrchnákom a rástli bez 
svetla sú najvyššie, ale majú tenké stonky, sú svetlé. Sú najvyššie preto, lebo energiu zo zásob 
vynaložili na rýchly rast, aby našli svetlo.   Rastliny v treťom priečinku sú naklonené  smerom 
k okienku, aby získali čo najviac svetla.  
Rastlina potrebuje pre rast svetlo, bez svetla  zahynie. Svetlo   potrebuje pre fotosyntézu, pri 
ktorej dochádza k premene svetelnej energie na energiu chemickú  (Bernátová – Uhereková 
2008). Pozn.: Pre klíčenie semien nie je potrebné svetlo.  
 
3 Práca v kútiku prírody 
 
V kútiku prírody (ktorý by mal byť súčasťou školskej triedy na 1. stupni)  realizuje učiteľ so 
žiakmi mladšieho školského veku najmä:  
 dlhodobé pozorovania,  
 krátkodobé i dlhodobé pokusy,  
 výstavky prírodnín,  
 pestovateľské činnosti,  starostlivosť o izbové rastliny,  
 dočasný chov drobných živočíchov.   
Žiaci mladšieho školského veku pozorujú v kútiku prírody napr. klíčenie hrachu, fazule, 
žeruchy,  určujú klíčivosť semien obilnín, robia pokusy na určenie podmienok potrebných pre 
klíčenie semien, pokusy s reakciou rastlín na smer zemskej príťažlivosti alebo svetla, 
vegetatívne rozmnožujú izbové rastliny odrezkami stonky alebo listu a pod. Žiaci sa 
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oboznamujú s vybranými zástupcami izbových rastlín, učia sa ich ošetrovať a rozmnožovať.  
Týmito aktivitami sa posilňuje záujem žiakov o izbové rastliny ako vhodný prvok pre 
výzdobu bytu i pracoviska. Súčasťou kútika prírody môžu byť aj viváriá určené na dočasný 
chov dážďoviek či slimákov. V kútiku prírody usporadúva učiteľ splou so žikami tematické 
výstavky, na ktorých sa žiaci oboznamujú s vybranými  zložkami prírody. Výstavky 
tematicky korešpondujú s ročnými odbobiami, napr. začiatkom školského roka to bývajú  
výstavky plodníc húb, listov a plodov našich drevín, v zime výstavky machov, lišajníkov, 
vetvičiek ihličnatých drevín,  minerálov a hornín, v jari výstavky jarných bylín.  Učiteľ ku 
každej vystavenej prírodnine  pripája lístok  s uvedeným jej slovenského názvu,  významu v 
prírode a pre človeka, výskytu v blízkom okolí a pod. (Bernátová – Uhereková 2008). 
 

4 Zmyslové poznávanie vecí a javov vo vyučovacom predmete prírodoveda  pre 3. a 4. 
ročník 

V tejto časti príspevku prezentujeme výber prírodovedného učiva zo Štátneho vzdelávacieho 
programu  pre vyučovací predmet prírodoveda a aktivity, ktoré môže učiteľ so žiakmi 
realizovať metódami priameho zmyslového poznávania vecí a javov:  
Výkonový štandard 
Žiak vie/dokáže:  

– opísať životný cyklus známeho rastlinného druhu: stromu – pagaštan konský; 
byliny fazuľa obyčajná 

Fenologické pozorovanie pagaštanu konského, fenologické pozorovanie rastu fazule 
obyčajnej na školskom pozemku.  

– že rastlina počas života kvitne a prinesie semená 
Pozorovanie kvitnutia jarných bylín počas vychádzky, výstavka a pozorovanie jarných 
bylín v kútiku prírody, tvorba zbierky semien. 

– že zo semien na jar vyrastajú nové rastliny 
Pozorovanie klíčenia semien žeruchy, fazule, hrachu v kútiku prírody. Pokusy zamerané na 
zistenie podmienok potrebných pre klíčenie semien: voda, vzduch, pôda, svetlo.  

– skúmať život na vybranom strome 
Pozorovanie vybraného stromu počas vychádzky. 

– že huby nepatria medzi rastliny  
Pozorovanie stavby huby a kvitnúcej rastliny v prírody.  

– že medzi huby zaraďujeme aj plesne a kvasinky 
Pokus zameraný na zistenie podmienok pre rast plesní. Pozorovanie plesne pod lupou. 
Pozorovanie kvasiniek z droždia svetelným mikroskopom.  

– realizovať dlhodobé pozorovanie znakov počasia a z výsledkov vyvodiť závery 
Dlhodobé pozorovanie počasia, zakresľovanie počasia meterologickými značkami do 
kalendára v kútiku prírody.   

– vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade vody a použiť pri tom pojmy topenie, 
vyparovanie a tuhnutie 

Realizácia pokusov na zmenu skupenstva vody v kútiku prírody.  
– skúmaním zistiť, že magnet je predmet, ktorý priťahuje niektoré kovové 
predmety a nepriťahuje žiadne nekovové predmety 

Priťahovanie železných predmetov (napr. spiniek, klincov) školským magnetom, 
nepriťahovanie neželezných predmetov (napr. guma, vlna, drevo, strieborný prsteň). 
Priťahovanie a nepriťahovanie kovových euromincí.  

–  demonštrovať na modeli Zeme rotáciu planéty okolo vlastnej osi a zároveň 
rotáciu okolo Slnka 

Demonštrácia pohybov Zeme pomocou glóbusu a svetla z baterky.  
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