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1 Primárne prírodovedné vzdelávanie 

 

Prírodovedné vzdelávania je v súčasnosti neoddeliteľnou zložkou komplexného 

vyučovacieho procesu. Toto vzdelávanie začína prebiehať u detí ešte pred vstupom do 

základnej školy. Oboznamujú sa so svojím bezprostredným prostredím, okolím, prírodou, 

pozorujú, vytvárajú si predstavy. Vytvárajú si vzťah k ľuďom a prostrediu, v ktorom žijú. 

V tom to smere majú dôležité postavenie rodičia, ale aj predprimárne vzdelávanie. Autori S. 

Janoušková, J. Novák, J. Maršák (2008, s. 129) v tejto súvislosti uvádzajú, že „problematike 

prírodovedného vzdelávania sa v súčasnosti v oblasti pedagogického výskumu i praktickej 

vzdelávacej politiky venuje v štátoch Európskej únie až neobvykle vysoká pozornosť.“ 

Podľa posledných publikovaných výskumov záujem žiakov o prírodovedné predmety 

klesá s narastajúcim vekom. Rovnaký názor vyslovujú aj autori A. Marenčík, A. Sandanusová, 

M. Zima (2004). Výsledky týchto výskumov potvrdzujú aj závery expertnej pracovnej skupiny 

zostavenej Európskou komisiou, ktorá za hlavnú príčinu klesajúceho záujmu považuje spôsob 

výučby prírodovedných predmetov na školách. Zmenu výučby, prestavbu obsahu, inováciu 

metód a foriem edukácie, využitie moderných technológií prezentuje T. Lengyelfalusy (2004) 

ako cestu na zlepšenie tohto stavu.  

Prírodovedné vzdelávanie hlavne pred 14. rokom života by malo byť zamerané na 

získanie záujmu žiakov a prírodné vedy všeobecne. V povinnom štúdiu by mali žiaci získať 

predstavu o tom, ako funguje príroda a technika okolo nás, ako aj o spôsobe práce 

prírodných vied (Kekule 2010).  

Obsah prírodovedného vzdelávania je podľa K. Žoldošovej (2007) zameraný na 

osvojovanie si vedeckých pojmov a na získavanie základov prírodovedných systematík.  Podľa 

autorky je možné identifikovať v niektorých prípadoch učivo, ktoré podceňuje úroveň 

kognitívnych schopností žiaka mladšieho školského veku a na iných miestach je zjavné 

preceňovanie ich úrovne chápania. T. Korcová (1995) vyslovuje názor, že pri vyučovaní 

elementárnych základov prírodných vied na 1. stupni základnej školy sa pravdepodobne 

obsah a rozsah poznatkov nebude podstatne meniť. Expanzia vedeckých poznatkov 

jednotlivých prírodných vied sa však určite prejaví v spôsobe ich komplexného posúdenia.  

Celosvetovým trendom vo výučbe prírodovedných predmetov je rozvíjať 

predovšetkým kompetencie žiakov a schopnosť riešiť problémy na úkor faktografických 
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poznatkov (Škoda, Doulík 2009).  M. Szimethová, A. Wiegerová a H. Horká (2012) uvádzajú, 

že prírodovedné vzdelávanie by malo byť zamerané predovšetkým na aktívnu konštrukciu 

poznania, na kultiváciu myslenia a schopnosť žiaka argumentovať zistené a overované 

hypotézy.   

Podľa I. Rochovskej a B. Akimjakovej et al. (2012) je úlohou prírodovedného 

vzdelávania vzbudiť u detí, žiakov a študentov záujem o prírodu a naučiť ich ako poznávame 

a skúmame prírodu.   

V prírodovednom vzdelávaní rozvíjame prírodovednú gramotnosť, ktorá je jeho 

podstatným výsledkom. 

 

1.1 Prírodovedná gramotnosť 

 

Dieťa získavaním poznatkov vo svojom okolí počas svojho života nezískava len 

poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Spôsobilosť používať 

prírodovedné vedomosti k pochopeniu podstaty prírody a jej zmien nazývame 

prírodovednou gramotnosťou. A. Wiegerová (2003, s. 2) ju definuje ako „spôsobilosť využívať  

prírodovedné vedomosti, klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzovať závery, ktoré vedú 

k porozumeniu podstaty problémov a uľahčujú rozhodovanie týkajúce sa sveta prírody 

a zmien, ktoré v ňom nastali v dôsledku ľudskej činnosti.“ Prírodovedne gramotná osobnosť 

je schopná nájsť odpovede na otázky, ktoré vznikli z jej vlastnej zvedavosti, vie vysvetliť 

a predpovedať prírodné javy, čítať, pochopiť a byť schopná rozprávať o prírodovedných 

témach, identifikovať prírodovedné problémy, predstavujúce základné informácie potrebné 

k tvorbe národných a lokálnych rozhodnutí, využívať dôkazy a údaje na posúdenie kvality 

prírodovedných informácií a argumentov, prezentovaných vedcami alebo v médiách 

(NCSESA1 1996).  

Človeka nevnímame ako prírodovedne gramotného alebo prírodovedne 

negramotného, hovoríme o rôznych úrovniach prírodovednej gramotnosti. Identifikujeme 

štyri úrovne gramotnosti:  

1. Nominálna prírodovedná gramotnosť – človek pozná základné prírodovedné 

termíny a názvy.  

                                                           
1
 National Committee on Science Education Standards and Assessment  
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2. Funkčná prírodovedná gramotnosť – človek používa terminológiu (prírodovednú) 

v jednoduchých súvislostiach.  

3. Pojmová a procedurálna gramotnosť – človek využíva prírodovedné vedomosti 

v konkrétnej činnosti.  

4. Viacrozmerná prírodovedná gramotnosť – človek chápe podstatu vedy, jej 

histórie, kultúrnej významnosti.   

Prírodovednou gramotnosťou ako kompetenciou sa zaoberajú medzinárodné štúdie 

PISA2 a TIMSS,3 ktoré sa okrem prírodovedných vedomostí (porozumenie pojmom a 

poznatkom) zameriavajú aj na zručnosti žiakov použiť tieto vedomosti v bežnom živote. Teda 

prvá až tretia úroveň prírodovednej gramotnosti. Štvrtá úroveň sa spája s vedeckou 

elitou, teda získa ju len úzky okruh ľudí 

PISA chápe prírodovednú gramotnosť ako „schopnosť používať vedecké poznatky, 

identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie a tvorbu 

rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom nastali dôsledkom ľudskej aktivity“ (2007, 

s. 29). Chápanie prírodovednej gramotnosti ako je uvádzané napr. v PISA, bolo vytvorené 

predovšetkým pre účely hodnotenia prírodovednej gramotnosti, a je teda trochu zúžené 

(Černocký a kol. 2011). 

Pojem prírodovednej gramotnosti sa vo výskumoch PISA primárne neodvíja z analýzy 

kurikulárnych dokumentov, cieľom výskumu nie je zisťovanie výsledkov v prírodovednom 

vzdelávaní dosiahnuté na základe vzdelávacích obsahov v kurikulách jednotlivých krajín.  

Významným cieľom je definovať určité prírodovedné kompetencie žiakov, ktoré budú 

potrebovať v súčasnom či budúcom osobnom i profesijnom živote. Prírodovedná gramotnosť 

vo výskume PISA nie je definovaná, resp. charakterizovaná v pojmoch samotného 

prírodovedného poznania, ale sústreďuje sa na jeho funkčný aspekt – teda na schopnosti či 

kompetencie jednotlivca používať prírodné vedy (prírodovedné poznanie) praktickým, 

funkčným spôsobom vo svojom živote  (tamže 2011).  

Výsledky výskumu PISA nehovoria o prírodovedne gramotných alebo negramotných, 

ale žiaci sa rozlišujú na viac a menej gramotných (Frýzková, Palečková 2007).  

Prírodovedná gramotnosť žiakov bola touto štúdiou  hodnotená na Slovensku v roku 

2003 a v roku 2006. Testovanie žiakov štúdiou PISA v roku 2003 v oblasti prírodovednej 

                                                           
2
 Programme for International Student Assessment  

3
 Trends in International Mathematics and Science Study 
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gramotnosti prinieslo priemerný výsledok (495 z  690 bodov). Na popredných miestach sa 

umiestnili štáty s veľmi kvalitne rozvinutým školským systémov – Fínsko (548 bodov), 

Japonsko (548 bodov), aj susedné štáty Slovenska – Poľsko (498 bodov), Maďarsko (503 

bodov), Česká republika (523 bodov) získali lepšie výsledky. Umiestnenie slovenských žiakov 

umožnilo vysloviť záver, že slovenský školský systém nerozvíja dostatočne potenciál žiakov 

(PISA, 2003). PISA (2006) mala ako hlavnú oblasť testovania práve prírodovednú gramotnosť.  

Prírodovedná gramotnosť mala v úlohách štúdie PISA 2006 štyri rozmery: 

1. Kontext (situácia) – okolnosti úlohy v rámci oblasti vedy a techniky/technológií. 

2. Vedomosti (obsah) – chápanie sveta prírody na základe prírodných vied, ktoré 

zahŕňa nielen vedomosti o svete prírody, ale aj poznatky o vede ako takej. 

3. Kompetencie (procesy, postupy) – schopnosť identifikovať, odlíšiť prírodovedné 

témy, otázky, problémy od tém, otázok či problémov z iných oblastí, odborne 

vysvetliť prírodné javy a vyvodiť podložené závery. 

4. Postoje – prejavenie záujmu o prírodne vedy, podpory výskumných aktivít a 

motivácie konať zodpovedne, napríklad v prospech prírodných zdrojov alebo 

životného prostredia.  

Testovaním žiakov v roku 2006 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 488 bodov 

(úroveň tri4 zo šiestich úrovní). Porovnanie s predchádzajúcim cyklom 2003 nie je možné, 

lebo rámec pre tvorbu úloh z prírodovednej gramotnosti bol rozšírený a do testovania bola 

zahrnutá nová skupina úloh, sledujúca poznatky o prírodných vedách (vedomosti o 

vedeckom výskume, postupoch a ich spracovaní). V rebríčkoch hodnotenia sa naša krajina 

umiestnila na 20. až 25. mieste spomedzi 30 krajín OECD5, na 26. až 34. mieste zo všetkých 

57 zúčastnených krajín.  Naši žiaci sa umiestnili pod priemerom OECD (500 bodov). Opäť sa 

na popredných miestach umiestnili Fínsko, Hong-Kong, Japonsko.  

V projekte TIMSS hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v prírodných vedách 

vychádza na rozdiel od projektu PISA z obsahu kurikulárnych dokumentov. Projekt sa 

sústreďuje predovšetkým na to, čo sa majú žiaci naučiť prostredníctvom kurikula, a už menej 

na to, ako sú napr. schopní aplikovať prírodné vedy k rôznym sociálnym problémom a ako 

                                                           
4
  Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti tri vedia identifikovať jasne opísané prírodovedné problémy v 

celom spektre situácii; sú schopní vybrať fakty a vedomosti potrebné na vysvetlenie javov a použiť 

jednoduché modely alebo stratégie skúmania. Žiaci na tejto úrovni dokážu vysvetliť a priamo použiť 

prírodovedné pojmy z rôznych vedných oblastí. S použitím faktov sú schopní napísať krátke zdôvodnenia a 

rozhodnutia založene na prírodovedných vedomostiach.   
5
 Organization for Economic Co-operation and Development 
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výučba prírodných vied prispieva k formovaniu žiaka ako zodpovedného občana či 

racionálneho spotrebiteľa (Černocký a kol. 2011).  

Medzinárodná štúdia TIMSS začala prebiehať v roku 1995. Slovensko sa zapojilo do 

štúdie TIMSS už v tomto prvom cykle. V TIMSS 1995, ale aj TIMSS-R 1999 a TIMSS 2003 sa 

testovania na Slovensku zúčastnili žiaci 8. ročníka základných škôl a 1. ročníka osemročných 

gymnázií. Žiaci 4. ročníka základných škôl boli do medzinárodného merania zapojení až v 

cykle TIMSS 2007 a TIMSS 2011. 

Štúdie TIMSS 2007 sa zúčastnilo celkovo 67 krajín z celého sveta, z toho na úrovni 

žiakov 4. ročníka približne 40 krajín. Merania sa zúčastnili niektoré krajiny OECD, EÚ, ako aj 

rozvojové krajiny. Žiaci zo Slovenskej republiky dosiahli na škále prírodovedných predmetov 

v meraní TIMSS 2007 priemer 526 bodov. Táto hodnota bola signifikantne vyššia ako bol 

priemer všetkých krajín zapojených do merania (500 bodov). V roku 2011 sa Slovenská 

republika so svojim výkonom 532 bodov zaradila medzi krajiny nielen so signifikantne vyšším 

výkonom ako je priemer škály TIMSS (500 bodov), ale aj medzi krajiny, ktorých výkon je 

štatisticky významne lepší ako priemer krajín EÚ (521 bodov) a OECD (523 bodov). Z hľadiska 

porovnania dosiahnutých výsledkov v posledných dvoch cykloch štúdie TIMSS sa v národnej 

správe medzinárodných výskumov PIRLS 2011 a TIMSS 2011 (2013, s. 39) uvádza: „je možne 

konštatovať mierny nárast bodového skóre (o 6 bodov), avšak zo štatistického hľadiska tento 

nárast nie je významný a výkon žiakov Slovenskej republiky sa pohybuje na rovnakej úrovni 

ako v roku 2007“. Vzhľadom k skutočnostiam (legislatívne zmeny, učebnice ...), ktoré 

sprevádzajú prírodovedné (nielen) primárne vzdelávanie tento stav považujeme za dobrý, 

hoci práve cieľom všetkých realizovaných zmien bolo zvýšenie úrovne vzdelávania.  

Žiaci sa nemajú oboznamovať len s faktami a odbornými termínmi, ale mali by vedieť 

prírodovedné vedomosti aplikovať aj v reálnom živote, mali by vedieť používať kognitívne 

procesy pri riešení konkrétnych problémov. Prírodovednú gramotnosť je dôležité rozvíjať už 

v priebehu primárneho vzdelávania.  

Aj napriek tomu, že žiaci na 1. stupni základnej školy ešte nedokážu pochopiť celú 

podstatu javov sveta prírody, je potrebné sprístupňovať im poznatky pravdivo, vecne, 

vedecky správne a primerane veku (Bernátová 2001).  
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1.2 Prírodoveda ako vyučovací predmet  

 

Prírodoveda ako samostatný vyučovací predmet bola kreovaná v roku 1976 tým, že sa 

z vlastivedného učiva vyčlenila prírodovedná zložka do samostatného vyučovacieho 

predmetu. Prírodoveda sa vyučovala v 3. a 4. ročníku s časovou dotáciou dve hodiny 

týždenne v oboch ročníkoch. Súbežne s ňou sa vyučovala aj vlastiveda (Kancír, Madziková 

2011). V 1. a 2. ročníku sa vyučovala prvouka (s časovou dotáciou dve hodiny týždenne 

v oboch ročníkoch). Prírodoveda bola chápaná ako komplexný integrovaný predmet, ktorý 

tvorí propedeutický stupeň k vyučovaniu prírodných a spoločenských vied vo vyšších 

ročníkoch (Kopáčová 2012).  Prvú učebnicu prírodovedy pre 3. ročník napísal autorský 

kolektív dr. Stanislav Nový, CSc., dr. Libuše Kvasničková, dr. Milan Rojko, CSc., dr. Václav 

Pumpr (učebnica bola schválená Ministerstvom školstva SSR v roku 1977). Učebnica bola 

rozdelená na dve časti (každá obsahovala polročné učivo prírodovedy), prvá časť obsahovala 

fyzikálne a chemické učivo, druhá časť učivo o neživej a živej prírode. Prvú učebnicu 

prírodovedy pre 4. ročník napísal autorský kolektív dr. Stanislav Nový, CSc., Jozef Hofman, 

prom. ped., dr. Danuše Kvasničková, Jozefína Safková, prom. ped., Jaroslav Vališ, prom. ped. 

(učebnica bola schválená Ministerstvom školstva SSR v roku 1978).  

V roku 1995 boli schválené nové učebné osnovy pre niektoré vyučovacie predmety na  

1. stupni základnej školy – napr. pre matematiku, prvouku, prírodovedu, pracovné 

vyučovanie. Podľa J. Kopáčovej (2012) nepriniesli vo vzťahu k prírodovede zásadne zmeny vo 

formulovaní cieľov, ani vo vymedzení obsahu. Nové učebné osnovy pre vyučovací predmet 

prírodoveda koordinovala PaedDr. Monika Ugrocká, CSc. Učivo prírodovedy v 3. ročníku sa  

delilo do troch tematických celkov: Veci okolo nás (s ročnou časovou dotáciou 28 hodín), 

Z neživej prírody (s ročnou časovou dotáciou 9 hodín) a Zo živej prírody (s ročnou časovou 

dotáciou 29 hodín). Vo 4. ročníku učivo prírodovedy bolo rozdelené do siedmich tematických 

celkov: Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre (s ročnou časovou dotáciou 16 hodín),  Podmienky 

života na Zemi (s ročnou časovou dotáciou 16 hodín), Človek a jeho životné prostredie (s 

ročnou časovou dotáciou 10 hodín), Technika a my (s ročnou časovou dotáciou 7 hodín), 

Rozmanitosť prírody a jej poznávanie (s ročnou časovou dotáciou 5 hodín), Prírodné 

spoločenstvá – les (s ročnou časovou dotáciou 9 hodín) a Chránime svoje životné prostredie 

(s ročnou časovou dotáciou 3 hodiny) (Ugrocká 1995).  



 
 

17 

V roku 1998 bol vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom pod garanciou PaedDr. 

Moniky Ugrockej, CSc. obsahový a výkonový štandard z prírodovedy pre 1. stupeň základnej 

školy, ktorý obsahoval požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov.  

V roku 1997 schválilo Ministerstvo školstva SR novú učebnicu prírodovedy pre 3. 

ročník autorov PaedDr. Jána Stanka a PaedDr. Anny Stankovej. Učebnica prírodovedy pre 3. 

ročník mala rozsah 158 strán a obsahovala prírodovedné učivo rozdelené do troch veľkých 

tematických celkov v súlade s novými učebnými osnovami z roku 1995. V roku 1998 schválilo 

Ministerstvo školstva SR novú učebnicu prírodovedy pre 4. ročník autorov PaedDr. Jána 

Stanka a PaedDr. Anny Stankovej. Učebnica prírodovedy pre 4. ročník mala rozsah 132 strán 

a obsahovala prírodovedné učivo rozdelené do siedmich  tematických celkov v súlade 

s novými učebnými osnovami z roku 1995. K obom učebniciam prírodovedy bol vydaný aj 

pracovný zošit pre žiaka. V roku 1997 schválilo Ministerstvo školstva SR ďalšiu učebnicu 

prírodovedy pre 3. ročník autorov RNDr. Janky Kopáčovej, CSc., PaedDr. Márie Kubovičovej 

a RNDr. Vladimíra Kozinku, DrSc. Učebnica mala dve časti, prvá časť (rozsah 64 strán) 

obsahovala učivo tematického celku Veci okolo nás a Z neživej prírody, druhá časť (rozsah 64 

strán)  učivo tematického celku Z neživej prírody, Zo živej prírody – poznávame živočíchy 

a poznávame rastliny. Ten istý autorský kolektív napísal aj učebnicu prírodovedy pre 4. 

ročník. Učebnica mala tiež dve časti, každú v rozsahu  64 strán. K obom učebniciam 

prírodovedy autorky vypracovali aj pracovný zošit pre žiaka. 

14. mája 2003 schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky nové učebné plány 

pre 1. až 9. ročník základnej školy, ktoré vstúpili do platnosti 1. 9. 2003. 

Učebné plány boli  vypracované v niekoľkých variantoch. V základnom variante sa  

vyučovalo na 1. stupni základnej školy desať povinných predmetov. Najvyššiu časovú dotáciu 

po 9 vyučovacích hodín v každom ročníku mal predmet slovenský jazyk a literatúra. Druhým 

najfrekventovanejšie vyučovaním predmetom bola matematika, ktorá sa vyučovala štyri 

hodiny týždenne v prvom ročníku a po päť vyučovacích hodín vo vyšších ročníkoch (2. – 4.).  

Prírodoveda sa vyučovala v 3. a 4. ročníku po dve vyučovacie hodiny týždenne. Týždennú 

časovú dotáciu ďalších vyučovacích predmetov v základnom variante zobrazuje tab. 1.   
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Tab. 1  Učebné plány pre primárne vzdelávanie platné od 1. 9. 2003 – základný variant 

Predmet /ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 9 9 36 
Prvouka 2 2   4 
Prírodoveda   2 2 4 
Vlastiveda    1 2 3 
Matematika 4 5 5 5 19 
Pracovné vyučovanie   1 1 2 
Výtvarná výchova 2 2 2 2 8 
Hudobná výchova 1 1 1 1 4 
Telesná výchova 3 3 3 3 12 
Náboženská/etická výchova 1 1 1 1 4 
Nepovinné predmety 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2  

 

Súčasne do platnosti vstúpil aj prírodovedný variant, ktorý posilnil časovú dotáciu 

vyučovacieho predmetu prírodoveda z dvoch na tri vyučovacie hodiny v 3. a 4. ročníku.  

Tretím schváleným variantom bol jazykový, podľa ktorého sa v 3. a 4. ročníku vyučoval aj 

cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky alebo španielsky jazyk) v rozsahu 2 

vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku.  

Ak mala základná škola záujem o výučbu cudzieho jazyka vo väčšom časovom 

rozsahu, postupovala podľa učebného plánu s rozšírením vyučovaním cudzieho jazyka v 1. až 

4. ročníku základnej školy. Podľa tohto učebného plánu sa cudzí jazyk vyučoval už od prvého 

ročníka v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne. Výučba cudzieho jazyka pokračovala 

v druhom ročníku s dotáciou 2 hodiny, v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku po 3 

vyučovacie hodiny.   

30. 7. 2007 bol schválený ďalší variant učebných plánov so zavedením informatickej 

výchovy pre 1. stupeň základnej školy a informatiky pre 2. stupeň základnej školy. 

Informatická výchova sa vyučovala v každom ročníku 1. stupňa po jednej vyučovacej hodine 

týždenne. 

V roku 2008 vstúpil do platnosti nový zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), ktorý zaviedol do slovenského školstva dvojúrovňový model kurikula: štátny 

vzdelávací program a školský vzdelávací program.  

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania 

v školách na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy vydáva Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky (Školský zákon 2008). V štátnych vzdelávacích programoch sú 
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formulované všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie 

smerovať. Vymedzujú aj rámcový obsah vzdelávania. Sú východiskom pre tvorbu školských 

vzdelávacích programov, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu 

(http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej).  

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ 

školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy (Školský zákon, 2008). 

Pre 1. stupeň základnej školy sa stal v roku 2008 záväzný Štátny vzdelávací program 

pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 – primárne vzdelávanie. 

1. stupeň základnej školy má schválené dva varianty rámcových učebných plánov a to 

učebné plány pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a pre školy s vyučovacím jazykom 

národností. V druhom variante sa vyučuje slovenský jazyk a literatúra v časovej dotácii 21 

vyučovacích hodín (1. ročník 5 hodín; 2. ročník 5,5 hodín; 3. ročník 5,5 hodín a 4. ročník 5 

hodín týždenne).  V takom istom rozsahu sa vyučuje aj jazyk národností a literatúra.  

Štátny vzdelávací program ISCED 1 určil povinné vyučovacie predmety, ktoré boli 

rozdelené do siedmich vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca 

s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie 

a kultúra, Zdravie a pohyb  Pre 1. stupeň boli schválené aj prierezové témy, ktoré nie sú 

samostatnými vyučovacími predmetmi, vyučujú sa v rámci všetkých predmetov 1. stupňa. 

Zároveň štátny vzdelávací program ISCED 1 dáva kompetenciu školám pre vyučovanie 

prierezových tém ako samostatných predmetov. Prierezové témy: Dopravná výchova – 

výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Mediálna výchova 

a Multikultúrna výchova.  

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ročníkoch zobrazuje tab. 2. 
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Tab. 2  Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

schválené v roku 2008 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet ročník Spolu 

  1. 2. 3. 4.  
Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a literatúra  8 6 6 6 26 

 prvý cudzí jazyk   3 3 6 
Príroda a spoločnosť  prírodoveda 0,5 1 1 1 3,5 
 vlastiveda  1 1 1 3 
Človek a hodnoty  náboženská/etická výchova 0,5 1 1 1 3,5 
Matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 3 3 14 

 informatická výchova   1 1 1 3 
Človek a svet práce  pracovné vyučovanie    1 1 
Umenie a kultúra  hudobná výchova 1 1 1 1 4 
 výtvarná výchova 1 1 1 1 4 
Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 8 
       
Voliteľné hodiny  5 5 5 5 20 

 

Školská reforma, ktorá začala 1. septembra 2008 priniesla výraznejšie zmeny do 

prírodovedného vzdelávania na  primárnom stupni. Vyučovací predmet prírodoveda sa začal 

vyučovať od 1. ročníka (nahradil v 1. a 2. ročníku prvouku).  

Podľa ISCED 1 (2008) hlavným cieľom  prírodovedy ako predmetu je rozvíjať poznanie 

žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia javov s ním súvisiacich tak, aby bolo 

schopné orientovať sa v informáciách a  spracovávať ich objektívne do takej miery, do akej 

mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Tento hlavný cieľ je v tomto dokumente ďalej 

špecifikovaný, takže prírodoveda má žiakov viesť k: 

- spoznávaniu životného prostredia, pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, 

k vnímaniu pozorovaných javov ako časti komplexného celku prírody; 

- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 

a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch; 

- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania 

všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie 

objektívne; 

- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním; 

- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty; 
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- nazeraniu na problémy a ich riešenie z rôznych uhlov pohľadu; 

- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné 

prírodné javy a existencie; 

- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje; 

- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 

aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu (ISCED1, 2008).  

Do 31. 8. 2011 bolo učivo prírodovedy pre primárny stupeň vzdelávania rozdelené do 

jednotlivých ročníkov. Bola určená aj povinná týždenná časová dotácia pre vyučovací 

predmet prírodoveda a to pol hodiny pre 1. ročník, jedna hodina pre 2. ročník, jedna hodina 

pre 3. ročník a jedna pre 4. ročník.  Učivo prírodovedy pre 1. ročník bolo rozdelené  do 

ôsmich tematických celkov: Zmeny v prírode, Osobná hygiena a psychohygiena, Plynutie 

času, Zvieratá, Rodina, Voda, Rastliny a semená, Hmota. Učivo prírodovedy pre 2. ročník  

bolo rozdelené do siedmich tematických celkov: Hmota, Zelenina a ovocie, U lekára, Práca 

a odpočinok, Voda, Cyklus stromu, Rastliny a semená. Učivo prírodovedy pre 3. ročník bolo 

rozdelené do troch väčších tematických celkov: Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie 

vlastnosti látok, voda, vzduch, Technika, technické objavy a Živé organizmy. Učivo 

prírodovedy pre 4. ročník bolo rozdelené do troch väčších tematických celkov: Slnko, Zem, 

planéty obiehajúce okolo Slnka, Podmienky života na Zemi, Prírodné spoločenstvo – 

ekosystém.  

Z výskumu medzi učiteľmi prírodovedy, ktorý sme realizovali na 170 základných 

školách na podklade náhodného výberu zo zoznamu škôl v uvádzaných v jednotlivých krajoch 

sme spracovali odpovede od 101 učiteľov. Podľa vyjadrenia týchto učiteľov má vyučovanie 

prírodovedy  charakter prevažne teoreticky – uviedli 2 % učiteľov, skôr teoretický – uviedlo 

10 % učiteľov a 88 % učiteľov elementaristov si myslí, že má charakter teoretický a praktický.   

Od 1. septembra 2011 vstúpili do platnosti rámcové učebné plány, ktoré obsahujú 

povinnú časovú dotáciu hodín pre celý primárny stupeň vzdelávanie (nie sú definované počty 

hodín pre jednotlivé ročníky) a vymedzujú obsah učiva pre celý primárny stupeň bez jeho 

rozdelenia do jednotlivých ročníkov. Po tejto zmene prírodoveda má povinnú časovú dotáciu 

3 hodiny týždenne pre celý primárny stupeň.  
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Tab. 3 Upravené rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie  s vyučovacím jazykom 

slovenským schválené v roku 2011 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet Počet hodín za 1. - 4. ročník  

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a literatúra  26 
 prvý cudzí jazyk 6 
Príroda a spoločnosť  prírodoveda 3 
 vlastiveda 3 
Človek a hodnoty  náboženská/etická výchova 4 
Matematika a práca s 
informáciami 

matematika 14 

 informatická výchova  3 
Človek a svet práce  pracovné vyučovanie 1 
Umenie a kultúra  hudobná výchova 4 

 výtvarná výchova 4 
Zdravie a pohyb telesná výchova 8 
   
Voliteľné hodiny  20 

 

Tabuľka 4 prezentuje témy prírodovedného učiva odporúčané pre výučbu 

v jednotlivých ročníkoch. 

 

Tab. 4 Témy učiva prírodovedy a odporúčanie podľa ISCED 1 pre výučbu v danom ročníku 

Téma Odporúčaný ročník 

 1. 2. 3. 4. 
Rastliny     
Čas     
Živočíchy     
Voda     
Hmota     
Plynné, kvapalné a tuhé látky     
Voda     
Rastliny polí a lúk     
Teplo a teplota     
Ľudské telo     
Vlastnosti látok      
Vlastnosti látok – hustota     
Sily     
Vesmír     

 

Pri jednotlivých témach je v ISCED 1 minimálny obsahový a výkonový štandard učiva 

prírodovedy  označený červenou farbou písma.  
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Aktuálnymi učebnicami, pracovnými učebnicami a  pracovnými zošitmi pre vyučovací 

predmet prírodoveda sú: 

Wiegerová, A., G. Česlová, 2008. Prírodoveda pre 1. ročník. Učebnica. Bratislava: SPN. 

Wiegerová, A., G. Česlová, J.  Kopáčová, 2010. Prírodoveda pre 2. ročník. Učebnica.  

Bratislava: SPN. 

Wiegerová, A., G. Česlová, J. Kopáčová, 2011. Prírodoveda pre 3. ročník. Učebnica. Bratislava: 

SPN. 

Wiegerová, A., G. Česlová, J. Kopáčová, 2011. Prírodoveda pre 4. ročník. Učebnica. Bratislava: 

SPN. 

Adame, R., O. Kováčiková, 2011. Prírodoveda 1.  Pracovná učebnica. Bratislava: Aitec. 

Adame, R., O. Kováčiková, 2011. Prírodoveda 2. Pracovná učebnica. Bratislava: Aitec. 

Adame, R., O. Kováčiková, 2012. Prírodoveda 3. Pracovná učebnica. Bratislava: Aitec. 

Adame, R., O. Kováčiková, 2012. Prírodoveda 4. Pracovná učebnica. Bratislava: Aitec. 

V súčasnom období prebieha verejná diskusia a pripomienkovanie inovovaných 

rámcových učebných plánov a vzdelávacích programov pre materské, základné a stredné 

školy.  

V navrhovanom  Štátnom vzdelávacom programe pre základnú školu je inovovaný 

najmä obsahový a výkonový štandard pre jednotlivé vyučovacie predmety. Na 1. stupni sa 

zvyšuje časová dotácia pre výučbu slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 

(pozri tab. 5). Výučba prvého cudzieho jazyka sa bude realizovať od 3. ročníka, ale škola si 

môže vybrať jeden zo šiestich cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, 

ruský, taliansky jazyk). Druhý cudzí jazyk  je určený ako voliteľný predmet na 2. stupni 

základnej školy. Ak sa žiak neučil anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk na 1. stupni,  musí si ho 

zvoliť ako druhý cudzí jazyk na 2. stupni (ak základná škola ponúka výučbu druhého cudzieho 

jazyka).  Do 1. a 2. ročníka sa opäť zavádza povinný predmet prvouka, prírodoveda sa bude 

vyučovať v 3. a 4. ročníku (pozri tab. 5).  Zvyšuje sa počet hodín matematiky, prírodovedných 

a technických predmetov v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.  

Matematika má v novom návrhu o 2 vyučovacie hodiny týždenne viac, prvouka 

s prírodovedou o 3 hodiny a pracovné vyučovanie o 1 hodinu. Časovo je posilnená aj 

výtvarná výchova z pôvodných 4 na 6 vyučovacích hodín (porovnaj tab. 2 a 5). Časovým 

posilnením jednotlivých predmetov sa znižuje počet voliteľných hodín z dvadsať na osem 

(porovnaj tab. 2 a 5). 
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Tab. 5 Návrh inovovaných rámcových učebných plánov pre primárne vzdelávanie 

s vyučovacím jazykom slovenským  

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací 
predmet/ročník 

1.  2.  3.  4.  Spolu 

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a 
literatúra  

9 8 7 7 31 

 prvý cudzí jazyk   3 3 6 
Človek a príroda prvouka 1 2   3 
 prírodoveda   1 2 3 
Človek a hodnoty  náboženská/etická 

výchova 
1 1 1 1 4 

Matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 

 informatika    1 1 2 
Človek a svet práce  pracovné vyučovanie   1 1 2 
Umenie a kultúra  hudobná výchova 1 1 1 1 4 
 výtvarná výchova 2 2 1 1 6 
Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 8 
Človek a spoločnosť  vlastiveda    1 2 3 
       
Voliteľné hodiny  2 3 2 1 8 

Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

by navrhované zmeny mali vstúpiť do platnosti najskôr 1. 9. 2014. 

1.3 Počet vyučovacích hodín prírodovedy na primárnom stupni – 

prieskum 1 

 

Cieľom prieskumu bolo zistiť, aký počet hodín prírodovedy sa reálne vyučuje na 

primárnom stupni (koľko voliteľných hodín využívajú školy na posilnenie časovej dotácie pre 

vyučovací predmet prírodoveda v jednotlivých ročníkoch). Prieskum sme realizovali v  

školskom roku 2011/2012. Informácie o počte vyučovaných hodín prírodovedy v jednotlivých 

ročníkoch sme získali z webových stránok základných škôl, ktoré mali zverejnené rámcové 

učebné plány. Štatisticky sme spracovali informácie z 87 plnoorganizovaných mestských 

a vidieckych škôl Prešovského kraja. 
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Graf 1 Počet hodín prírodovedy na primárnom stupni vo vybraných základných školách 

Prešovského kraja v školskom roku 2011/2012 

 

 

Najviac základných škôl – 35,63 % vyučovalo v školskom roku 2011/2012 prírodovedu 

v rozsahu 4 hodiny týždenne za celý primárny stupeň (najčastejším variantom bola jedna 

vyučovacia hodina prírodovedy v každom ročníku). 28,74 % základných škôl vyučovalo 

prírodovedu v rozsahu 6 hodín za celý primárny stupeň (najčastejší variant – jedna 

vyučovacia hodina v 1. a 2. ročníku a dve vyučovacie hodiny v 3. a 4. ročníku). Počet hodín 

prírodovedy podľa platných rámcových učebných plánov vyučovalo iba 1,15 % základných 

škôl.  

Ako vyplýva z prieskumu základné školy odporúčanú časovú dotáciu vyučovacích 

hodín prírodovedy považujú za nedostatočnú a posilňujú počet hodín prírodovedy 

z voliteľných hodín v jednotlivých ročníkoch.   

 

1.4 Obľúbenosť vyučovacích predmetov z pohľadu žiakov mladšieho 

školského veku – prieskum 2 

 

Obľúbenosť prírodovedných predmetov vekom klesá, preto sme chceli dotazníkovým 

prieskumom zistiť u žiakov najobľúbenejší vyučovací predmet a vyučovací predmet, ktorý 

majú najmenej radi. Prieskumnú vzorku tvorilo 101 žiakov, ktorí navštevovali 2. (29 

respondentov), 3. (31 respondentov) a 4. ročník (41 respondentov) základnej školy. 43 
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respondentov navštevovalo vidiecku základnú školu v Slanci a 58 respondentov mestskú 

základnú školu v Prešove. Prieskumnú vzorku tvorilo 47 dievčat a 54 chlapcov.   

 

Výsledky prieskumu 

Najobľúbenejším vyučovacím predmetom podľa vyjadrenia našich respondentov je 

telesná výchova (uviedlo ho 29,7 % žiakov mladšieho školského veku), druhým 

najobľúbenejším predmetom je matematika (uviedlo ho 24,8 % žiakov mladšieho školského 

veku). Prírodoveda je najobľúbenejším vyučovacím predmetom iba pre 4 % našich 

respondentov. 

 

Graf 2 Obľúbenosť vyučovacích predmetov žiakmi primárneho stupňa vzdelávania 

 

Legenda: TSV – telesná výchova, MAT – matematika, - SJL – slovenský jazyk, VYV – výtvarná výchova, PDA – prírodoveda, 
ANJ – anglický jazyk, IFV – informatická výchova, VLA – vlastiveda, HUV – hudobná výchova, NBI – náboženská výchova 
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Graf 3 Neobľúbenosť vyučovacích predmetov žiakmi primárneho stupňa vzdelávania 

 

Legenda: TSV – telesná výchova, MAT – matematika, - SJL – slovenský jazyk, VYV – výtvarná výchova, PDA – prírodoveda, 
ANJ – anglický jazyk, IFV – informatická výchova, VLA – vlastiveda, HUV – hudobná výchova, NBI – náboženská výchova 

 

28,7 % žiakov mladšieho školského veku napísalo, že najmenej radi majú slovenský 

jazyk, 17,8 % napísalo anglický jazyk a 15,8 % matematiku. Prírodoveda je vyučovací 

predmet, ktorý ma najmenej rado 5,9 % respondentov.  

Prírodoveda ako reprezentantka prírodovedného učiva na primárnom stupni sa 

nachádza u žiakov v strede obľúbenosti aj neobľúbenosti, čo dáva priestor na zmenu tohto 

stavu učiteľovi a aj podmienkam, v ktorých sa tento predmet vyučuje.  


