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1. KONCEPCIA UČEBNICE VLASTIVEDA
PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Vlastiveda nie je veda o vlasti. Je prípravou pre ďalšie vyučovacie predmety na 2. stupni ZŠ. Vlastiveda vo 4. ročníku
nadväzuje na učenie sa o obci v 3. ročníku a je východiskom na učenie sa geograﬁe, dejepisu, občianskej náuky, ale
aj ďalších predmetov v 5. ročníku ZŠ, v ktorom začínajú žiaci poznávať svet a život v ňom. Je komplexným
predmetom, ktorý v sebe prepája poznatky z rôznych odborov a umiestňuje ich v určitom čase a priestore. Učí žiakov
myslieť a učiť sa v súvislostiach.

Každá udalosť sa odohráva v čase a priestore. Priestor vyjadruje mapa, čas vyjadruje časová priamka.
Učebnica obsahuje príbehy, ktoré sa odohrávajú v čase a priestore. Cestovaním za zaujímavosťami do rôznych oblastí
Slovenska sa presúvame po mape akoby v priestore a spoznávaním histórie sa presúvame v čase. Napríklad krása
jaskýň vznikala dlhé milióny rokov, počas ktorých dažďová voda pôsobila na horniny, výška pohorí závisí od dĺžky
času, počas ktorého sa formovali, obce sa budovali dlhé roky, obyvateľstvo si tvorilo sídla v kotlinách a nížinách
v priebehu mnohých rokov. Ľudia sa rozhodujú, kde si založia sídlo, zvažujú, aký je tam povrch, rieka, podnebie,
pôda. Počas vojen ľudia sa rozhodujú, ktoré miesta sú strategické na obranu, kde sa dá chrániť pred nepriateľom.
Tieto vzájomné vzťahy s prepojením s históriou sú súčasťou vyučovania, prečo sa menila krajina, čo všetko sa udialo.
Všetky tieto súvislosti a skúsenosti sú vložené do učebnice. Je to učebnica príbehov z ciest za konkrétnymi cieľmi.
Je koncipovaná ako pracovná učebnica, akceptuje myšlienku aktívneho učenia sa žiaka. Boli by sme radi, keby
učebnica bola pre žiaka zaujímavou knihou a mohol by povedať: „Toto je moja kniha o Slovensku“ alebo „Toto je
moja učebnica o Slovensku“. Takto koncipovaná učebnica podporuje nové trendy vzdelávania, individuálne učenie
sa, objavné vyučovanie, objektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie, integráciu geograﬁckého
a dejepisného obsahu.
Učenie sa o Slovensku je realizované prostredníctvom expedícií za zaujímavými miestami na Slovensku. V každej
časti Slovenska sme do učebnice vybrali niečo, čo by mohlo žiakov zaujímať. Vo štvrtom ročníku sa snažíme vzbudiť
ich záujem o získavanie poznatkov, ich triedenie a vyhodnocovanie. Naším cieľom nie je, aby sa učili a snažili sa
veľa informácií si zapamätať. Naším cieľom je, aby mali stále v ruke mapu a uvažovali, čo by sa dalo navštíviť na
Slovensku a ako sa tam dostanú.
Preto cestovanie za záhadami je niekedy do oblastí, napríklad Orava, niekedy do pohorí, napríklad Nízke Tatry,
niekedy do okresného alebo krajského mesta, napríklad Banská Bystrica, niekedy do obce, napríklad Vlkolínec.

Moje poznámky:

Čo chcem vlastivedou u žiakov dosiahnuť. Ako ich budem viesť pri učení sa.
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1.1. Učebnica ako portfólio žiaka
Učebnica môže slúžiť ako portfólio žiaka, to znamená, že sú tam jeho myšlienky, jeho názory, jeho riešenia úloh,
a tak možno vidieť jeho myšlienkové postupy.
Žiak pri čítaní textu sa zamýšľa nad tým, čo je v texte uvedené. Inštrukcie ho navádzajú, aby rozmýšľal nad tým, čo
by on sám urobil, ako by uvažoval, čo by hľadal, zisťoval, zakresľoval, napísal, vyhľadal, pozrel si videonahrávku,
urobil pokus a svoje argumenty alebo zistenia napísal do pracovnej učebnice. Preto je to „moje rozmýšľanie, moje
učenie sa“. Je písaná v prvej osobe jednotného čísla. Postavičky Lucia, Jakub, Michal a Slávka ho nasmerujú, navrhujú
mu riešenia, dávajú otázky a žiak sám rieši. Nie sú tam inštrukcie a príkazové slovesá od učiteľa, napr. vyhľadaj,
napíš, zakresli, vypočítaj. Ak chceme, aby sa žiak sám učil, neprikazujme mu, čo má urobiť, ale sledujme ho, čo robí
a usmerňujme.

Moje poznámky:

Ako využijem učebnicu ako portfólio žiaka.

1.2. Učebnica a mapa
Je to učebnica, z ktorej sa žiak učí čítaním o danej oblasti na Slovensku a k tomu má mapu, ktorá je súčasťou
učebnice. Mapa je jeho stály sprievodca. Všetko, o čom číta v učebnici, vyhľadáva na mape. Mapa je v mierke
1:1 000 000, takže sa dá ľahko počítať vzdialenosť podľa graﬁckej mierky mapy. Zvolili sme jednu veľkú mapu, pretože
výrezy z máp sťažujú žiakom orientáciu na mape, nedokážu lokalizovať informácie z malej mapy preniesť do veľkej
mapy. To môže byť aj problém v triede, že informácie z mapy vloženej do učebnice nebudú hneď vedieť preniesť na
nástennú mapu. Je potrebné rozvíjať práce s rôznymi veľkosťami máp tréningom. Vložená mapa umožňuje, aby žiak
používal na každej hodine tú istú mapu, mal ju stále pred sebou a všetky úlohy robil s ňou. Na mape je štvorcová
sieť, čo uľahčuje orientáciu uvedením si konkrétneho štvorca. Štvorcová sieť na mape je aj dobrým prostriedkom
na didaktické hry pri určovaní polohy vybraného objektu.

Štvorcová sieť na mape Slovenska
Na mape Slovenska, ktorá je prílohou učebnice, je štvorcová sieť. Pomáha pri orientácii na mape.
Každé miesto na mape je umiestnené v štvorci, ktoré je v učebnici označené v okrúhlej zátvorke: písmeno – číslica.
1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D
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Úlohy so štvorcovou sieťou sa dajú formulovať rôzne. Na naučenie sa princípu ako využívať štvorcovú sieť je možné
dávať najprv do štvorcovej siete rôzne obrázky:
Napr.: V ktorom štvorci sa nachádza kostol?
Do štvorca (D-7) vložte kráľovskú korunu a pod.
Keď si žiaci zautomatizujú návyk určovať alebo vyhľadávať štvorec, môžeme prejsť na určovanie polohy ľubovoľného
miesta na mape.

Moje poznámky:

Úlohy na prácu s mapou.

Graﬁcká mierka mapy. Počítanie vzdialeností podľa mierky mapy, ktorá je priložená k učebnici, je veľmi jednoduché,
pretože mierka 1:1 000 000 znamená, že 1 cm na mape predstavuje dĺžku 10 km. Preto pre žiakov bude ľahké
precvičovanie mierky mapy, násobenie desiatkou. Počítanie vzdialeností sa dá realizovať v rôznych častiach hodiny,
aj vtedy, ak nie je priamo v konkrétnej kapitole uvedená úloha. Dajú sa hrať hry, súťaže a pod. Číselná mierka mapy
nie je súčasťou vyučovania.

Moje poznámky:

Námety na úlohy s graﬁckou mierkou.

Vysvetlivky na mape
Mapa v učebnici je spracovaná priamo k textu učebnice, dajú sa tam nájsť všetky objekty, ktoré sú uvedené v texte.
Časová priamka a mapa
Každá udalosť sa deje v nejakom priestore. Aby si žiaci ľahšie zapamätali súvislosti v dejinách, časová priamka nie
je cieľom, je len prostriedkom na uvedomenie si plynutia času. Na str. 12 – 13 je príbeh keltskej mince, ktorá sa
takmer na 2000 rokov stratila a potom sa našla. Úlohou je uvedomiť si, čo všetko sa udialo za ten čas, kým sa našla.
Podobne to môže byť aj v kapitole o Bojniciach, Lipa kráľa Mateja, čo všetko mohla Lipa kráľa Mateja vidieť počas
svojho rastu, to je ten istý princíp. Takto si môžete dať so žiakmi ľubovoľné úlohy, môžu byť aj z obce, ako vyzerala
obec pred 50 rokmi a ako vyzerá teraz. Tých možností, ako zaujímavo uchopiť históriu v určitom priestore, je viac.
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Moje poznámky:

Ako využiť časovú priamku vo vyučovaní.

1.3. Žiaci si dotvárajú učebnicu spolu s učiteľom
V učebnici sú určené trasy na cestovanie prstom po mape. Miesto, kam sa v učebnici ide na expedíciu, určili autori
učebnice, možno však žiaci by si zvolili iné miesto. Preto je tam priestor aj na iný námet, inú zaujímavosť, ktorú by
možno, podľa vás, mohli žiaci poznať alebo chceli poznať. Cieľom vlastivedy vo 4. ročníku nie sú fakty, ale len práca
s mapou, čítanie mapy a orientácia na nej. Aj všetky informácie, ktoré sú uvedené v učebnici, sú prostriedkom na
rozvíjanie zručnosti čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa mapových znakov ju vedieť opísať. To znamená, vedieť
určiť na mape, kde sa nachádza pohorie, kadiaľ tečie rieka, cez ktoré obce prechádza cesta a pod.
Žiaci si tvoria text cez riešenie úloh
Učebnica nie je informačný katalóg o Slovensku, je prostriedkom, ako sa žiaci naučia spoznávať Slovensko a získavať
najmä chuť objavovať ho. Preto, hoci je určitý text uvedený, nie je určený na zapamätanie si. Nie je ani zvlášť
vyznačený, žiaci sa učia cez riešenie úloh. Prostredníctvom úloh si tvoria obraz o danom území a v závere každej
kapitoly majú reﬂektovať, čo nové na danej hodine (aký objav na expedícii) sa dozvedeli.
Keďže do učebnice na dvojstranu sa nedajú vtesnať všetky informácie o zaujímavých miestach v danej oblasti, je
v závere kapitoly aj úloha, aby si žiaci sami určili, čo by chceli vidieť. Každá škola na Slovensku sa nachádza v určitej
oblasti, ktorá je v učebnici opísaná. Určite poznajú aj iné miesta, ktoré by chceli navštíviť alebo ich už navštívili.
Preto je tu dostatok priestoru na to, aby si žiaci dotvorili učebnicu ďalšími miestami, ktoré sú na Slovensku zaujímavé
alebo konkrétne v ich blízkosti a chceli by sa o nich dozvedieť viac.
Obec, v ktorej je škola a nie je na mape
Ak je škola v obci a v učebnici nie je zmienka o danej obci, je dosť priestoru na to, aby ste si do učiva zaradili aj
zaujímavosť z obce. Do mapy si žiaci dokreslia polohu svojej obce a vyberú si nejakú zaujímavosť a vytvoria si
expedíciu za zaujímavosťou vo vlastnej obci.

Moje poznámky:

Pozorovanie vo vlastnej obci.
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Písanie si vlastných poznámok
Graﬁcky je učebnica spracovaná tak, aby tam bolo dosť priestoru na písanie svojich vlastných poznámok. To znamená
nielen to, čo vyžadujú úlohy od žiaka, ale hocijaká informácia, ktorá ho zaujme, má svoje miesto niekde na strane
učebnice – v rohu strany, v obrázku a pod.

Moje poznámky:

Ako si môžu žiaci písať poznámky do učebnice.

1.4. Vlastiveda je prepojením učiva z rôznych oblastí
Učebnica je prepojením geograﬁckého a historického obsahu. Pri tvorbe obsahu učiva sme vychádzali z inovovaného
vzdelávacieho štandardu, ale cez územia a udalosti sme chceli ukázať, že vlastiveda je prepojením aj literatúry,
umenia, občianskej výchovy, environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy, mediálnej aj ﬁnančnej gramotnosti.
Všetky tieto kompetencie sú využívané pri objavovaní zaujímavých miest na Slovensku. Historická udalosť, ktorá sa
odohrala na Slovensku alebo učenie sa o významných osobnostiach našej histórie, je zakomponované do
geograﬁckých oblastí. Chceme tým ukázať, že história nie je oddelená od priestoru, v ktorom sa deje. Podobne je
zdôraznené na mnohých miestach prepojenie geograﬁckého priestoru s občianskou náukou alebo etickou výchovou.
Napríklad téma štátne symboly Slovenskej republiky sú umiestnené v Grasalkovičovom (Grassalkovichovom) paláci,
ktorý je sídlom prezidenta SR. Pri návšteve Bratislavy by určite nevynechali toto zaujímavé miesto a možno tam
uvidia stáť čestnú stráž alebo viať štandardu prezidenta. Preto sme sa v tejto časti zamerali na uvedomenie si
rozdielu medzi vlajkou ako štátnym symbolom a štandardou prezidenta ako symbolom prezidenta.
Vo vzdelávacích štandardoch je uvedená téma prvej svetovej vojny a druhej svetovej vojny. Prvá svetová vojna je tu
upriamená na príbeh sochy. Po prvej svetovej vojne si každá obec postavila pomníky vojakom, ktorí padli v 1. svetovej
vojne, pomníky tvorili aj významní sochári. Príbeh sochy v Hliníku nad Hronom ukazuje absurdnosť vojny, že aj sochy
z prvej svetovej vojny boli zasiahnuté. Namiesto tejto sochy si môžete dať sochu vo vlastnej obci.
Na pripomenutie druhej svetovej vojny sme vybrali múzeum tankov. Keďže deti obľubujú bojové hry a aj počítačové
hry, sú často zamerané na boje s tankami, chceli sme sa trocha zamerať na to, či si žiak dokáže uvedomiť, čo je to
stáť pred naozajstnou zbraňou. Je to len námet, v každej triede u rôznych žiakov môžu byť reakcie iné. Ale pri
obidvoch vojnách sme sa chceli vyhnúť faktom a keďže nie je možné vo štvrtom ročníku ani vysvetliť príčiny alebo
iné súvislosti, ktoré súviseli s vojnou, rozhodli sme sa len pre pripomenutie vojny cez pomník alebo príbeh sochy.
Prepojenie s umením je v témach Levoče, oltár Majstra Pavla ako umelecké dielo, ale súčasné umenie je
prezentované v téme Spišského hradu geoglyfom, ktorý vytvoril austrálsky umelec. Týmto chceme vyjadriť myšlienku
presúvania sa umeleckej tvorby von do priestoru.
Veľa tém je venovaných kritickému mysleniu, keď sa majú žiaci rozhodnúť pre jednu možnosť a argumentovať, prečo
sa pre ňu rozhodli. Napríklad, uvažovať, či by chceli, aby sa z niektorých častí ich obce stali chránené územia,
prípadne zapísané do Zoznamu dedičstva. Podobne je to aj o uvažovaní miesta stromov v meste. V tejto úlohe je
možné využiť metódu 6 klobúkov. Táto metóda je vhodná, pretože je možné, že žiaci neradi hovoria svoje názory
a môžu sa prispôsobovať názorom iných, boja sa povedať svoj názor z obavy, že povedia niečo zlé, za čo by sa im
spolužiaci vysmiali.
Ukrytie sa pod klobúk znamená, že hovorím to, čo mi prikazuje farba klobúka. Ak mám žltý klobúk, vyjadrujem sa
pozitívne. Ak mám čierny klobúk, vyjadrujem sa negatívne. Popis metódy je ďalej v tejto metodickej príručke.
Dobre je potom klobúky vystriedať. Ten žiak, ktorý mal čierny klobúk, dostane v ďalšej fáze červený alebo žltý.
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Moje poznámky:

Námety na prepojenie vlastivedy s inými vyučovacími predmetmi.

Historické osobnosti a geograﬁcký priestor
Historické osobnosti Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Mária Terézia a Tomáš Garrigue Masaryk sú tiež
umiestnené do konkrétneho geograﬁckého priestoru, v ktorom sa vo svojom živote pohybovali. Samozrejme aj iné
miesta sú spojené s týmito osobnosťami, záleží na učiteľovi, ktoré miesto si vyberie.
Aby sme osobnosti priblížili žiakom, pri každej osobnosti je uvedené aj to, ako sa učili, keď mali toľko rokov ako
súčasní štvrtáci. Vzhľadom na malý priestor v učebnici nebolo možné rozpísať všetky detaily, cieľom bolo, aby si
žiaci uvedomili, aké bolo vtedy vzdelávanie, koľko jazykov sa učil Ľudovít Štúr alebo výnimočná osobnosť Milana
Rastislava Štefánika, ktorý bol výborný astronóm, výborný letec, politik.
Téma vzdelávania je spomenutá na viacerých miestach: reforma Márie Terézie a povinná školská dochádzka,
vzdelávanie na hradoch, kde sa učili budúci rytieri alebo vznešené dámy, alebo učenie sa remeselníkov. Tieto témy
môžu žiaka viesť k myšlienke dôležitosti vzdelávania, ale nie kvôli známkam, ale kvôli výnimočnosti, jedinečnosti
a dosiahnutiu svojho sna.

Moje poznámky:

Ako využijem historické osobnosti.

Žiaci si dotvárajú históriu v učebnici vystrihovaním a lepením
Uvedomujeme si, že minulosť je určitým spôsobom možné vysvetliť žiakom, aj keď orientácia v čase je pre žiakov
v tomto veku oveľa ťažšia ako orientácia v priestore. Preto sme sa rozhodli pre aktívnu činnosť, cez ktorú by si
uvedomili minulosť. Pri čítaní textu o historických udalostiach alebo osobnostiach, roky, ktoré sú uvedené v texte,
prepoja s časovou priamkou a fotograﬁami, ktoré si nalepia na dvojstranu 12-13. Fotograﬁe na vystrihovanie sú na
stranách 116 – 120.
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Moje poznámky:

Ako využijem vystrihovanie.

Vyjadrenie záujmov žiaka
Záver kapitoly nie je formou otázok, ale skôr ako vyjadrenie záujmov žiaka, čo by rád na Slovensku navštívil. Cieľom
nie je, aby sa žiak len učil o Slovensku, cieľom je inšpirovať ho k návštevám zaujímavých miest na Slovensku,
spoznávať našu krajinu. Písaním si toho, čo chce navštíviť a ktoré ďalšie informácie o lokalite zistil, vyjadruje aj
svoju motiváciu.
Príklad ako môže žiak vyplniť tabuľku:
Objavy na expedícii

Pátranie po sochách

Čím je toto miesto na Slovensku výnimočné
(napíšem po jednom príklade )

Najviac ma zaujala povesť o Svätoplukových prútoch.

Hlaholika

Povesť o Svätoplukovi a poučenie z nej

Hlaholika je ťažká, nebudem ju používať, chcel by som vedieť
viac o Pribinovi.

Nitriansky hrad
Pribinov meč

Sochy ma vôbec nezaujímajú.

Ak tam uvedie aj svoj názor, je to pre učiteľa veľmi cenné. Ak napíše, že ho niečo nezaujímalo, je to spätná väzba pre
učiteľa.
Čo z tabuľky môžeme zistiť: možno má žiak rád povesti, ale nezaujímajú ho sochy, pamätníky.

Moje poznámky:

Ako využijem tabuľku.
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2. KONCEPČNÉ PRVKY, KTORÝMI SA UČEBNICA SNAŽÍ
DOSIAHNUŤ MYŠLIENKU AKTÍVNEHO UČENIA SA

l Je to pracovná učebnica – učebnicu si dotvára sám žiak, je tam priestor na jeho názor, kresbu, fotograﬁu, ale je
tam aj sebahodnotenie.
l Spracovanie učebnice využíva aj stratégiu E-U-R, hoci nie presne podľa teórie koncepcie EUR. V úvode je evokácia,
získavanie informácií je uvedomenie si, v závere témy, keď majú žiaci napísať, čo nové sa naučili a čo by chceli
ešte spoznať, je reﬂexia.
l Je to učebnica, ktorá môže byť využívaná ako portfólio žiaka. Učiteľ môže do nej nahliadnuť, vidí, ako žiak pracuje,
vie ho na základe toho usmerniť.
V učebnici je priestor aj na vyjadrenie učiteľa. Akú formu zvolí vyučujúci, aby dal vedieť žiakovi a jeho rodičom
o jeho napredovaní alebo problémoch, je v kompetencii učiteľa, v učebnici je na to vyhradený priestor v častiach,
kedy majú spracovať hodnotenie z každej oblasti.
l Je písaná v prvej osobe jednotného čísla tak, aby žiak mohol povedať: je to moja učebnica, ja rozmýšľam nad
textom, mám otázky, chcem vedieť, spýtam sa, zapíšem, vymyslím príbeh, odfotografujem, nakreslím mapu
zastávok expedície. Dôležité pri tom je, aby sa vedel aj pýtať a povedať svoj názor.
l Využitie nových technológií je realizované v učebnici prostredníctvom QR kódu alebo odkazom na link
videonahrávky na youtube, ktorý prepája textovú učebnicu s videom, čím sa učebnica stáva interaktívnou. Video
bude možné pozrieť si na samostatnom portáli k učebnici.
l https://www.youtube.com/watch?v=qgnIOW7iU90
l Učebnica je na podporu objavovania a bádania. Úlohy, ktoré vedú žiaka k formulovaniu otázok, ktoré by položil
vedcom, môžu viesť k tomu, aby uvažoval nad možnosťami ďalšieho štúdia. Otázky budú môcť žiaci dať vedcom
- odborníkom.
l V učebnici sú aj návrhy na projekty, ktoré môže realizovať celá trieda ako výlety, napr. výlet na Čiernohronskú
železnicu, výlet do jaskýň a pod.
l Úlohy sú zamerané na učebné štýly podľa Howarda Gardnera tak, aby boli vhodné aj pre logicko-matematický,
priestorový, prírodovedný, kinetický a ďalšie učebné štýly žiakov: nakresliť komiks, vypočítať podľa graﬁckej
mierky mapy vzdialenosť, vypočítať problémovú úlohu, koľko eur budem potrebovať na návštevu jaskýň, napísať
správu o nájdení pokladu, vytvoriť reklamný plagát o Záhorí, urobiť pokus so sopkou, zistiť názory od spolužiakov,
vytvoriť anketu 5 top expedícií. Vtedy žiak nesedí v lavici, pohybuje sa. Samotné expedície sú pre pohybovo
orientovaných ľudí, ktorí by chceli ísť na výlet, zaujíma ich dobrodružstvo, radi objavujú. Veríme, že učiteľ túto
schopnosť žiakov využije a vyberú sa aspoň raz v školskom roku na expedíciu.
l Náročnosť úloh je podľa revidovanej Bloomovej taxonómie, veľa priestoru je venovaného najmä úlohám, ktoré
vyžadujú vyššie myšlienkové operácie.
l Učebnica nie je členená na hlavný text a vedľajší text. Základom je riešenie úloh a prostredníctvom riešenia
úloh si žiaci vytvoria hlavný text. Na vlastivede sa žiaci nemajú učiť naspamäť, ale aktívnym riešením úloh si
hlavný text tvoria.
l Obrázky sú využívané ako realistické fotograﬁe s komentármi. Iným typom úloh je vyhľadávanie detailov na
fotograﬁách, prípadne dokresľovanie fotograﬁí.

Moje poznámky:

Ako využijem jednotlivé prvky učebnice za získanie záujmu o vlastivedu.
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3. UČEBNICA
A GENERÁCIA Z

Pri formulovaní textov a úloh sme brali do úvahy aj fakt, že dnešní žiaci sú iní, ako boli predchádzajúce generácie.
Ak chceme, aby bola učebnica pre nich zdrojom poznatkov, musíme rešpektovať ich spôsob života.
Žiaci 4. ročníka základnej školy sa narodili okolo roku 2008, patria do generácie Z.
Sú to žiaci s inými požiadavkami a schopnosťami a tomu sme prispôsobili aj učebnicu.
Dnešní žiaci 4. ročníka ZŠ:
l sú tí, pre ktorých je internet a web súčasťou života,
l nikdy nepoznali život bez mobilného telefónu, je ich súčasťou, pretože tak vidia aj ostatných ľudí okolo seba,
aj dospelých,
l nie sú vytrvalí, nedokážu sa sústrediť na jednu vec,
l sú veľmi kreatívni, akční, potrebujú striedať činnosti, potrebujú byť oni sami v akcii,
l chcú skúšať nové veci, chcú veľa poznávať, neradi sa nudia,
l v budúcnosti nezostanú na jednom mieste ani v jednom zamestnaní, striedajú činnosti,
l používajú často slová: príbeh, selﬁe,
l vyjadrujú sa vlastnou rečou, emotikonmi,
l túžia po dobrodružstve a zaujímavom živote, často povedia: „užívam si to“.

Preto učebnica obsahuje:

l QR kódy, cez mobilnú aplikáciu si môžu pozrieť krátke video.
l Odkazy na webové stránky.
l Možnosť pýtať sa. Učebnica nepodáva hotové fakty, ale ponecháva priestor na otázky. Na mailovej adrese
vlastiveda48@gmail.com sme pripravení ich otázky zodpovedať.
l Texty v učebnici sú koncipované ako expedície za záhadou, nejakou zaujímavosťou, pretože žiakov treba
hneď zaujať, buď ich zaujmete za 8 sekúnd, alebo nemáte šancu. Už ich to viac nezaujíma.
l Motivuje ich otázka, kam pôjdeme nabudúce.
l Nedá sa povedať, čo je pre nich vekuprimerané, vedia sa začítať do encyklopédií o skamenelinách,
sopkách a dinosauroch. Preto jednoduchým spôsobom sú v učebnici uvedené aj tieto témy.
l Majú radi príbehy. Učebnica podporuje tento záujem, dáva im priestor na poznávanie príbehov. Postavičky
Lucia, Slávka, Michal a Jakub dotvárajú príbeh objavovania Slovenska.
l Radi si užívajú život a chcú o ňom veľa vedieť, preto v textoch nie je veľa informácií, skôr sú to inšpirácie,
aby oni sami začali objavovať. Oni to musia chcieť, len tak docielime, aby sa aktívne učili.
l Musia vidieť zmysel toho, čo sa učia. Žiaci chcú vedieť, na čo im to bude.

Moje poznámky:

Čo je typické pre mojich žiakov.
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4. CIELE VLASTIVEDY AKO UČEBNÉHO PREDMETU
A AKO ICH PLNÍ UČEBNICA

Učebnica vychádza z cieľov vlastivedy ako učebného predmetu vo vzťahu k žiakovi, ktorý sa učí vlastivedu.
Najdôležitejšia otázka je: na čo mi to bude, čo sa učím na vlastivede, prečo sa mám učiť vlastivedu?
Ak sa budeme na učebnicu pozerať z tohto pohľadu, tak by mala byť taká, aby dokázala viesť žiaka k tomu, aby si položil
otázku: Prečo je vlastiveda v škole? Na čo mi to bude? Bude mi to na niečo, ak budem cestovať prstom po mape?
Učebnica je interaktívna, strieda sa text s úlohami. Dôležité je žiakov viesť k pochopeniu, prečo by sa mali učiť
vlastivedu. Na čo im to bude dobré. Mali by dôjsť k tomu, že:
1. Ak sa budem učiť vlastivedu, pomôže mi to rýchlo sa zorientovať na mape podľa mapových znakov. Preto je pre mňa
najdôležitejšie vedieť čítať mapové znaky — čítať mapu. Mapu si viem nájsť aj na internete, ale čo keď nebude signál?
2. Čítať mapu znamená, podľa mapových znakov vedieť opísať krajinu na mape. Robiť výlety, exkurzie znamená
dobre sa pripraviť na cestu a poznať oblasť, do ktorej cestujem.
3. V budúcnosti budem určite veľa cestovať, preto potrebujem nájsť najvhodnejšiu trasu z našej obce do
zaujímavého miesta na Slovensku. Keďže úplne všetky obce nemožno vyznačiť na mape, úlohy sú v učebnici dané
tak, že niekedy je vyhľadávanie cesty z okresného mesta, kde patrí malá obec. Pri hľadaní cesty môže to byť
najkratšia cesta alebo najzaujímavejšia cesta. Na výlety a expedície budem chodiť so skupinou ľudí. Dobré je
vedieť sa správne rozhodnúť a viesť ľudí. Čo keď na mne bude niekedy zodpovednosť za nájdenie správnej cesty?
4. Pre plánovanie výletov po Slovensku sa mi zíde vedieť počítať vzdialenosti medzi objektmi na mape, napr. medzi
hradmi alebo mestami. Viem, že vzdialenosť je len približná, počíta sa podľa graﬁckej mierky mapy.
5. Objavovanie je vyhľadávanie zaujímavých miest nielen v učebnici, ale pekné miesta nájdem aj v encyklopédiách
a na internete. Aj z mapy podľa mapových znakov viem nájsť veľa zaujímavých miest: jaskýň, hradov, zámkov,
kúpeľov, jazier.
V učebnici na str. 111 je aj mapa historických oblastí. Názvy častí území pretrvávajú dodnes a v niektorých miestach
na Slovenku sú súčasťou života. Niektoré sú preto uvedené aj v učebnici: napr. Orava, Spiš, Záhorie, Šariš, Zemplín.
Niektoré sa menej používajú, a preto v učebnici nie sú uvedené, napr. Abov, hoci v oblasti Abov názov tejto historickej
oblasti je používaný, je pre obyvateľov tohto územia známy. Cieľom nie je vedieť názvy oblastí.
Mapka na str. 111 je najmä pre učiteľa. Mapa historických oblastí.

Moje poznámky:

Ako využijem vlastivedu.
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5. ROZVÍJANIE
KOMPETENCIÍ ŽIAKA

5.1. Kompetencie žiaka, ktoré rozvíja učebnica

Učebnica nie je len vybraným obsahom, ktorý sa majú žiaci naučiť. Obsah a úlohy sú vybraté tak, aby rozvíjali
kompetencie žiakov.

Kompetencia učiť sa učiť
Formulácie úloh v učebnici podporujú túto kompetenciu tým, že sú formulované v 1. osobe jednotného čísla, ja
urobím, napíšem, vyhľadám a zistím, budem bádať a pod. Podporuje to záujem získavať ďalšie informácie.
Prírodovedná kompetencia
Formulácie úloh sú na prepájanie vlastivedy a prírodovedy, aby žiak videl, že určitá oblasť je výnimočná tým, aké
prírodné podmienky tam sú, horniny, jaskyne, stromy, živočíchy. Aj námety na pokusy prispievajú k rozvíjaniu
prírodovednej gramotnosti – pochopeniu, prečo to tak funguje.
Podnikateľská kompetencia
Ako zostaviť výlet na Čiernohronskú železnicu. Cieľom je nájsť informácie, trasu, zistiť údaje o vstupnom a pod. Táto
úloha sa dá aplikovať na hociktorú inú lokalitu, hrad, jaskyňu a pod. Zo záujmu žiakov sa dá zistiť, ktorá lokalita by
ich najviac zaujala a ako by sa k organizácii výletu postavili. Ďalším typom úloh sú prezentácie určitých oblastí,
tvorenie reklám. Je to prepojenie s mediálnou gramotnosťou. Ak sa žiak začne zaujímať, ako by propagoval určitú
oblasť, začína získavať potrebné kompetencie.
Matematická kompetencia
Znamená, že si vie poradiť s úlohami, ktoré vyžadujú matematickú zručnosť. Najčastejšie využíva matematickú
zručnosť pri výpočte vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy.
Úlohy sú aj na porovnávanie a vyhodnocovanie číselných údajov v tabuľke, vytvorenie a zrealizovanie ankety
o najzaujímavejšej expedícii. Tento typ úlohy sa dá využiť pri ľubovoľnej téme. Vždy musia žiaci pracovať s číslami,
ale aj uvažovať ako ich získajú.
Socio-emocionálna kompetencia
Na rozvoj tejto kompetencie možno využiť viac prvkov v učebnici. Pátranie po sochách z 1. svetovej vojny, druhej
svetovej vojny, ale možné túto gramotnosť rozvíjať aj pri objavovaní zaujímavostí vlastnej obce, urobenie prezentácie
vlastnej obce, uvažovanie nad tým, čo by bolo dobré zmeniť.
Táto kompetencia sa rozvíja aj úlohami, v ktorých má žiak premyslieť spôsob riešenia úlohy diskusiou spolu so
spolužiakmi.
Jazyková kompetencia
Rozvíjanie tejto kompetencie podporuje tvorba reklamy, správa z návštevy a pod.
Vedecká kompetencia
Na rozvoj vedeckej kompetencie sú formulované úlohy, ktoré využívajú prvky vedeckej gramotnosti. Ide o robenie
pokusov, ale aj o formulovanie otázok, hľadanie odpovedí na ne, hľadanie spôsobov ako zrealizovať postup riešenia,
ako si overiť spôsob riešenia úlohy a pod.
Geograﬁcká kompetencia
Rozvoj tejto kompetencie je v neustálej práci s mapou, orientácii na mape, vyhľadávaní trás, prepájaní fotograﬁí
s mapou a pod.
Príprava žiaka na život v spoločnosti
Túto kompetenciu rozvíjajú skupinové projekty, riešenie problémov, návrhy na laboratórne práce s postupom, úlohy
na tímové projekty, ale aj informácie o chránených oblastiach, tvorbe Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva.
To znamená, že si nepostavím murovaný dom vo Vlkolínci.
Vedieť správne sformulovať otázku, vedieť, čo sa chcem opýtať, v čom je problém.
Sformulovanie úlohy pre vedcov. Ich cieľom je, aby žiaci dokázali nájsť problém, na ktorý sa chcú spýtať. Zároveň,
ak v sebe nájdu veľa otázok a chuť ich riešiť, je predpoklad, že v budúcnosti sa budú chcieť venovať vedeckej práci.
Správne položené otázky rozvíjajú kritické myslenie žiakov.
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Otázky môžu byť rôzne:
l Prečo sa v Bojniciach rozhodli zriadiť zoologickú záhradu?
l Mal Bratislavský hrad stále takúto podobu?
l Otázky pre paleontológa, geológa, historika, zoológa, botanika atď.
l Vedci, ktorí sa zaoberajú rastlinami a živočíchmi, ktoré už skameneli, sú paleontológovia. Ak budem mať možnosť
stretnúť sa s paleontológom, dám mu túto otázku: Ako dlho trvá, kým sa zo živočícha stane skamenelina?
l Ako sa tvorí skamenelina?
l Ako vzniká piesočná duna a ako môžu duny vznikať na Slovensku? To sa radšej spýtam geológa. Akú otázku mu dám?
l Ako môže vodné koleso poháňať mlyn, aby sa mlela múka? Koho sa to spýtam?
l Vznik nového štátu bola pre Slovákov významná udalosť. Vedci, ktorí sa zaoberajú dejinami - históriou, nazývajú
sa historici. A práve oni nám vedia povedať, čo sa dialo v minulosti. Historikovi chcem položiť otázku:
l Mohli vidieť dinosaury, ako vybuchla sopka na Poľane? Otázka pre geológa: Môže ešte sopka na Poľane
vybuchnúť? Môj predpoklad:
l Korytnačka močiarna je v zozname ohrozených druhov. Čo je to ohrozený druh? Čím sa živí? To je otázka pre zoológa.
Environmentálna kompetencia
Je rozvíjaná cez úlohy, v ktorých sa vyžaduje environmentálna gramotnosť - uvedomovanie si nevhodných zásahov
do prírody a návrhov na ochranu.

Moje poznámky:

Úlohy na rozvíjanie kompetencií žiakov.

5.2. Príklady rozvíjania kompetencií – divergentné úlohy
l Ako naplánovať návštevu jaskýň, ak mám k dispozícii 10 eur, je to tiež úloha na inšpiráciu. Tento námet na ﬁnančnú
gramotnosť sa dá využiť pri rôznych objektoch, hrady, zámky, zoologická záhrada, možno ceny kombinovať, ísť na
výlet na zámok a do Zoo a pod.
l Ako zostaviť výlet do jaskýň, znova úloha na inšpiráciu, dá sa využiť pri hociktorej expedícii.
l Kto vyrábal plte? Ako ich vyrobili, že sa nepotopili? Skúsim zhotoviť zmenšeninu plte a vyskúšam ju na vode.
Prečo drevo pláva na vode?
l Uvažovanie, aký by bol môj deň bez pitnej vody. Koľkokrát pustím vodu a ani si to neuvedomujem?
l Urobím experiment: Koľkokrát počas jedného dňa použijem vodu? Ako sa k nej správam, vážim si ju, nechám ju
niekedy tiecť zbytočne? Kde všade vidieť, že si vodu nevážime? Môžeme s tým niečo urobiť?
l Moje návrhy na ochranu pitnej vody.
l Prečo je dôležité, aby boli pralesy? V pralese zostávajú aj spadnuté stromy na svojom mieste. Prečo je mŕtve
drevo pre prírodu dôležité? Vložte kúsok mŕtveho dreva do vody. Voda začína vsakovať, ale drevo ju neprepúšťa.
Keď ho stlačíme, voda vytečie. Čo tým príroda získa?
Ako vzniká zo soľanky soľ, urob experiment. Rozpustím soľ vo vode, dám to na teplý radiátor alebo na slnko. Voda
sa odparí a zostane soľ.
Prečo sa nedá žiť bez soli? Soľ je nevyhnutná pre normálnu funkciu ľudského organizmu a zachovanie života.
Ovplyvňuje hospodárenie s vodou, je potrebná pre normálnu činnosť nervov a svalov, tvorbu žalúdočnej kyseliny,
zapája sa i do celého radu ďalších procesov.
Každodenne sa z ľudského organizmu isté množstvo soli stráca. Aby telo riadne fungovalo, potrebné je straty
nahradiť. Za bežných okolností potrebuje organizmus dospelého človeka nevyhnutne doplniť 1,5 – 2 g soli denne.
Za bezpečné sa považuje množstvo až do 6 g.
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l Sú pamätníky na pripomenutie si 1. svetovej vojny aj v našej obci?
l Je nejaká spomienka, názov ulice alebo námestia po Ľudovítovi Štúrovi, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi?
l Budem bádať, či aj v našej obci máme niečo také, ako je mŕtve rameno, to znamená, že tam niekedy tiekla rieka
alebo potok.

l Fotograﬁa Štrbského plesa zobrazuje, aká je tam krajina. Krúžkami sú označené na fotograﬁi jednotlivé prvky
krajiny: strom (ihličnatý, listnatý), voda, štít, mostík a pod. Do krúžkov uvediem konkrétne prvky krajiny.
Krajinu tvorí ovzdušie, pôda, horniny, rastliny, živočíchy, vodstvo, ale aj výtvory človeka. Všetky prvky krajiny sú
navzájom prepojené a tvoria systém.
Úlohou je, aby si žiaci uvedomovali, že každá krajina sa skladá z týchto zložiek. Miestna krajina je ľubovoľná
krajina. Ak pozeráme na Štrbské pleso, miestnou krajinou je okolie Štrbského plesa, to znamená skaly, lesy,
zvieratá, ovzdušie, voda, pôda a výtvory človeka.

Na precvičenie analýzy krajiny môžete použiť rôzne fotograﬁe:

Herľany
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Trenčín

Prešov

l Uvažovanie, prečo v kotlinách žije viac ľudí: je tam teplejšie, tečie rieka, je tam úrodná pôda, ľahšie sa budujú
cesty a železnice. Zoraďte tieto podmienky od najdôležitejšej po menej dôležitú.

Bytča

l V jaskyni je upozornenie, že je prísne zakázané dotýkať sa a poškodzovať jaskynnú výzdobu. Prečo je zákaz dotýkať
sa jaskynnej výzdoby?
l Ako by sa dalo zariadiť, aby si ľudia vážili výtvory prírody a neničili ich?
Moje návrhy:
v tejto téme môžete poukázať na rôzne prírodné krásy, aj také, ktoré sú vo vašom okolí a žiaci ich poznajú.
Dôležitý je argument žiakov, prečo ich chrániť.
l Je dobré, aby sa z niektorých častí na Slovensku stali chránené objekty? Táto otázka vedie žiakov k všímaniu si
miesta, v ktorom žijú. Niekedy sa im môže zdať, že starú drevenicu by bolo treba zbúrať, ale čo ak je to miesto,
ktoré má svoj príbeh?
Môj názor, prečo áno. Môj názor, prečo nie.
l Myslím si, že v našej obci by sa mohli zaradiť do zoznamu chránených kultúrnych alebo prírodných pamiatok niektoré
objekty. Ako by sa zmenila naša obec, ak by bola skanzen? Ktoré časti obce by bolo dobré zachovať? Prečo?

Moje d ’alšie námety:
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5.3. Aktivity na rozvíjanie kompetencií
5.3.1. Využívanie internetu
l Na stránke: http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/text.php možno nájsť prepis do štúrovčiny. Vyskúšaj to.

5.3.2. Vytvorenie príbehu z fotograﬁí
l Príbeh o korunovácii Márie Terézie.
25. júna 1741 sa konala korunovácia Márie Terézie v Dóme sv. Martina. Mária Terézia bývala na Bratislavskom
hrade a celý sprievod sa pomaly presúval z hradu do Dómu. Mária Terézia bola oblečená v šatách, ktoré mali
na sebe prvky uhorského kroja, pretože bola korunovaná za uhorskú kráľovnú. Na Dóme sv. Martina je replika
koruny, ktorou sa korunovali uhorskí králi.
l Príbeh sochy z prvej svetovej vojny.
5.3.3. Prerozprávanie povesti
l Prvé slovanské písmo sa volalo hlaholika a malo tieto znaky, skúsim si napísať svoje meno.
Sochy Cyrila a Metoda majú väčšinou vo svojich rukách knihu a upriamujú pozornosť na písmo hlaholika,
ktoré sa rozšírilo v 9. storočí na našom území medzi Slovanmi.

l O Svätoplukovi – panovníkovi Veľkej Moravy - je povesť, že dal trom synom do rúk prúty. O čom je táto
povesť? Aké z nej plynie poučenie?
O kráľovi Svätoplukovi sa na Slovensku napísalo veľa povestí, jednou z najznámejších je povesť O troch prútoch.
Kráľ Svätopluk mal troch synov, ktorí sa neustále medzi sebou škriepili, kto bude vládnuť v krajine po smrti otca.
Bývalo zvykom, že vladárom sa stal vždy najstarší syn. Synovia kráľa Svätopluka však chceli vládnuť všetci.
Keď kráľ ležal na smrteľnej posteli, dal si ešte naposledy zavolať svojich synov. Povesť hovorí, že im prikázal priniesť
tri prúty. Otec podal viazaničku prútov najstaršiemu synovi a povedal mu, aby ju zlomil. Ten sa pokúšal, ale viazanicu
prútov sa mu zlomiť nepodarilo. Potom podal kráľ viazanicu strednému synovi, ani jemu sa to však nepodarilo.
Dokonca ani najmladší nemal dosť síl, aby prúty zlomil. Potom starý kráľ zobral viazanicu a prúty rozdelil. Každému
synovi dal jeden. Synovia teraz poľahky prúty polámali. Vtedy im otec podľa povesti povedal: „Synovia moji, ak
budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže. Tak, ako ste ani vy
nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na
kúsky, nepriateľ vás poľahky ako ten prút premôže a vy zahyniete.“
Bratia sa po týchto múdrych slovách zmierili a kráľ Svätopluk odovzdal moc nad Veľkomoravskou ríšou do rúk
najstaršieho syna. (Zdroj: Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti, SPN Mladé letá, Bratislava 2004).

l Čo všetko asi videla lipa za 700 rokov? Keby mohla rozprávať, možno by povedala...
Lipa kráľa Mateja v Bojniciach. Na príklade tejto lipy sa dajú vysvetliť viaceré súvislosti: lipa – strom symbol
Slovanstva, kráľ Matej, vek 700 rokov.
l Nie z každého lesa sa môže stať prales. Prales je typický tým, že stromy, ktoré v ňom spadnú, sa neodvážajú, preto
v pralese vidieť množstvo uhynutých stromov. Pre prírodu majú veľký význam. Zadržiavajú vodu ako špongia.
V prípade, že niekedy pôjdete do lesa, skúste si to vyskúšať.
l Povesti o Hedvige, Margite a Besnej, Omarovi a Fatime, lúpežných rytieroch, jašteričkách a pod. Hľadanie toho,
čo je v povesti pravdivé a čo je vymyslené.
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5.3.4. Prezentovanie práce – práca žiakov
Príklad reklamy pre média:
l Na ochranu je dôležitá aj reklama v médiách. Napíšem návrh na reklamu ochrany Badínskeho pralesa. Ako
presvedčiť ľudí, aby chránili prales?
l Každá obec môže používať odtlačok úradnej pečate s erbom obce a názvom obce na svoje dôležité listiny. Ktoré
symboly má naša obec?
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone
samosprávy. Symboly obce sú: erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce Právo na vlastné
symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť
obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom
orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. Obec používa
odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností
vydaných pri výkone samosprávy. Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického
registra Slovenskej republiky.
l Pečať si môžem zvoliť aj ja. Mala by ma charakterizovať. Čo by bolo na mojej pečati? Aká by mohla byť moja
značka? Čo je pre mňa typické, v čom je moja výnimočnosť, ktoré sú moje silné stránky?
Touto úlohou sa môžete snažiť u žiakov o určitú SWOT analýzu.
Moje silné stránky

Moje slabé stránky

Čo môžem využiť

Čo nezvládam

l Návštevnosť jednotlivých jaskýň za posledných 10 rokov. Pri každej jaskyni vyfarbite číslo, ktoré označuje najviac
návštevníkov v roku. Kedy prišlo najviac návštevníkov do každej jaskyne?
Pre jaskyne použite stránku správy slovenských jaskýň.

5.3.5. Argumentovanie a podávanie návrhov
l Pre Žilinu navrhujem takéto zaujímavé číslo.........., pretože....................
l Ak by bola takáto tabuľa v našej obci, tak by tam mohlo byť napr.:
l Ako by vyzeral môj komiks k tejto povesti?
l Ako by sme aj v škole mohli vyrobiť takú tabuľu.
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l Aby sme prilákali návštevníkov na Záhorie, skúsime urobiť propagáciu tejto oblasti. Rozdelíme sa do skupín,
jedna skupina urobí: televíznu reportáž, druhá skupina článok do novín (časopisu), tretia skupina výlet
s cestovnou kanceláriou.
l Názov: Pozývame Vás na púšť.
l V ktorom remesle by sa mne podarilo vyniknúť?
l Moje návrhy na vývesné štíty:
l Ak by mi dovolili niekde urobiť geoglyf, môj obraz by bol takýto:
l Dnes je jednoduchšie urobiť fotoherbár. Môj fotoherbár by vyzeral takto. Rastlina má názov:

Moje d ’alšie námety:

5.3.6. Prepájanie s inými zdrojmi:
l Internet: v učebnici sú odkazy na webovú stránku, sú tam možnosti prepojenia s videom, webové stránky na
satelitné mapy cez Google Earth. V učebnici chceme využívať aj nové technológie, ktoré sú pre súčasnú
generáciu samozrejmosť. Preto je tam kombinácia rôznych spôsobov informácií.
l Využívanie Google Earth a QR kódov je kombinované s textom a 2D mapami, obidva spôsoby vedú k rovnakému
cieľu.
l V závere je slovník. V ňom sú uvedené slová, s ktorými sa už žiaci mohli stretnúť, ale sú to odborné výrazy,
alebo sa s nimi prvýkrát stretávajú v učebnici. Slovník nemá síce všetky znaky slovníka, skôr v ňom nájdete
vysvetlenia niektorých výrazov. Žiak si môže slovník dopĺňať.
l Sebahodnotenie vychádza z požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Každá požiadavka výkonového a obsahového
štandardu je preformulovaná do podoby sebahodnotenia.
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Moje d ’alšie námety:

5.3.7. Prepojenie histórie a geograﬁe
5.3.7.1. Expedícia do minulosti – časová priamka
V učebnici je prepojenie historických a geograﬁckých tém formou jednotlivých expedícií. Historické osobnosti alebo
historické udalosti žijú v geograﬁckom priestore. Aby si žiaci lepšie uvedomili následnosť jednotlivých udalostí, je
dvojstrana 12-13 venovaná časovej priamke. Na časovej priamke sú vyznačené roky, storočia a úlohou žiakov bude
zo strany 116-120 vystrihnúť fotograﬁe týkajúce sa historickej osobnosti alebo udalosti, vlepiť na stranu 12-13, čiarou
prepojiť s daným rokom. Žiaci si tak sami vytvoria predstavu, ako išli jednotlivé udalosti následne za sebou.
Celá časová priamka je myslená ako didaktická hra. Je vytvorená ako hra, aby sa žiaci neučili roky alebo storočia
naspamäť, ale aby vedeli priradiť k rokom udalosti. Nie naspamäť ale prostredníctvom inštrukcií, ktoré sú v učebnici
uvedené.
Stranu 12-13 si dotvárajú žiaci až na konci školského roka. V závere učebnice sú udalosti a osobnosti, ktoré sa viažu
k rokom.
Napríklad:
príchod Konštantína a Metoda 9. storočie
Veľkomoravská ríša – 9. storočie
nájazdy Tatárov 13. storočie
nájazdy Turkov – 16. - 17. storočie
korunovácia Márie Terézie za uhorskú kráľovnú v Bratislave 1741
uzákonenie spisovnej slovenčiny – rok 1843
vznik Československej republiky 1918
prvá svetová vojna 1914-1918
prvý československý prezident 1918
havária Milana Rastislava Štefánika 1919
druhá svetová vojna 1939-1945
vznik Slovenskej republiky 1993
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Na to, aby si žiaci uvedomili, ako za sebou nasledovali udalosti v čase, slúži hra. Vystrihnutím danej udalosti
a prilepením na časovú os si uvedomia, či bola skôr korunovácia Márie Terézie alebo prišli na územie Veľkomoravskej
ríše Konštantín a Metod.
K tomu sa dajú dotvárať rôzne úlohy:
l Mohli sa stretnúť Konštantín a Metod s Máriou Teréziou?
l O čom by sa rozprávali Ľudovít Štúr s Milanom Rastislavom Štefánikom?
l Mohli ľudia, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne, mohli bojovať aj v druhej svetovej vojne?
Celá časová priamka využíva príbeh stratenej keltskej mince.
V roku 1997 sa na svahu Spišského hradu našla keltská minca. Zaujímalo by vás ako sa sem dostala?
Kelti, ktorí žili na našom území v 1. alebo 2. storočí nášho letopočtu, boli dobrí znalci prírody, zruční remeselníci,
vynaliezaví hutníci a nadaní kováči. Práve oni sa vo veľkej miere zaslúžili o technický rozvoj vtedajšej spoločnosti.
Kelti boli prví, ktorí začali raziť prvé zlaté a strieborné mince na našom území.
Na lícnej strane mince bola najčastejšie vyrazená hlava Kelta, ale mohli to byť aj dve hlavy zboku vedľa seba. Na
druhej rubovej strane najčastejšie zobrazovali koňa, okrídleného draka, medveďa, ozbrojeného muža ako zápasí
s levom a obľubovali aj výjav diviaka. Na minci boli často nápisy: Biatec, Nonnos, Devil, Busu, Coisa a iné. Boli to
pravdepodobne mená keltských veľmožov. Najčastejšie bol na nich nápis Biatec a preto sa aj mince všeobecne
pomenovali biateky. Najväčšie množstvo biatekov našli v okolí Bratislavy, ale aj inde na Slovensku:
Preto aj pred budovou Národnej banky Slovenska v Bratislave je veľký biatec.

Na svahu pod Spišským hradom je vidieť obrovskú kamennú sochu Austrálčana Andrewa Rogersa. V jeho
celosvetovom projekte Rytmus života ide o geoglyf s číslom 34. Pod Spišským hradom je zobrazený kôň z keltskej
mince. Rôzne diela stavia v každej krajine zúčastnenej na projekte a podľa Rogersa vyjadruje radosť zo života.
„Život je o tom, aby sme sa z neho tešili a boli optimistami. Tieto sochy sú odkazom pre naše vnúčence
a pravnúčence,“ vyznal sa austrálsky umelec.

Podrobnejšie k časovej priamke
Časová priamka začína okolo roku 0. V tomto období na území žili Kelti, ktorí vedeli už raziť mince. Jeden Kelt mincu
stratil a v roku 1997 sa našla pri vykopávkach na Spišskom hrade. Pri tomto príbehu môže učiteľ rozvíjať, čo sa dialo
na tomto území, kým bola minca pod nánosom pôdy, hliny, až kým ju archeológovia nevykopali.
Tento príbeh hovorí o tom, že udalosti plynú bez toho, aby sme si to uvedomovali. Podobne aj žiaci môžu uvažovať
nad tým, čo všetko sa dialo, kým napríklad rástol nejaký strom v ich blízkosti.
Na tomto princípe je aj príbeh Lipy kráľa Mateja.

22

P
A
P T
A
R
P T I
A R A
T
I
A R A I
T IA I
R
I

MP 4 r VLASTIVEDA_VN:Sestava 1 10/8/18 12:30 PM Stránka 23

Lipa má už 700 rokov, čo všetko zažila. Znova sa učiteľ môže pýtať žiakov, rástla už vtedy, keď ľudia začali rozprávať
slovenčinou? Mohol okolo nej prejsť Ľudovít Štúr? A mohol okolo nej prejsť Konštantín a Metod? Tento príbeh môže
žiakov inšpirovať k tomu, aby rozmýšľali, čo všetko už videl strom alebo kostol v ich obci. Kostol stál, ľudia do neho
chodili, v každom období inak oblečení, mali iné starosti.
Podobný príbeh
Rusovecký kaštieľ a kameň v kostole

Expedícia za rímskym kameňom
Pri návšteve Rusoviec si určite všimnete krásny zámok, ktorý vám bude pripadať, že je ako anglický. Neďaleko zámku
je postavený kostol. Možno si poviete kostol ako každý iný, až kým sa nepozriete dole a uvidíte, že v základoch
kostola je kameň s rímskym nápisom. Ako sa sem dostal? Rimania tu žili pred 2000 rokmi a tento kostolík je
postavený len pred 200 rokmi. Takže, keď stavali kostolík, použili kameň z rímskej stavby.

kameň s rímskym nápisom

kameň vľavo dole

Aký je príbeh kameňa.
Pred 2000 rokmi do tejto oblasti prišli Rimania, táto oblasť bola ich hranicou, ktorú volali Límes Romanum. Na
hraniciach si stavali svoje sídla. Aj na území Rusoviec si postavili svoje sídlo, ktoré nazvali Gerulata.
Pri budovaní svojho sídla potrebovali kamene. Rimania stavali kamenné stavby, kým na území Slovenska, sa
väčšinou stavali hlinené alebo drevené domčeky.
Dnes už z Gerulaty zostali len základy, ale je tu vybudované múzeum, ktoré keď navštívite, uvidíte, ako mohli vyzerať
jednotlivé časti mesta.

Počas slávnosti je tu vidieť aj súboj gladiátorov.
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Ale poďme na príbeh.
Keď sa staval rímsky tábor Gerulata, kameň previezli z dnešného Rakúska do Gerulaty.
To bolo pred 2000 rokmi. Gerulata zanikla o 500 rokov neskôr, keď na toto územie prišli Slovania a Rímska ríša
skončila. Tak skončila aj Gerulata, rímske vojsko odišlo, stavby zostali, ale pod vplyvom počasia sa stavby začali
rozpadávať. Až do doby, kedy sa začal stavať kostolík v zámockom parku. Kameň z Gerulaty po mnohých stáročiach,
keď chátral v Gerulate preniesli do stavby kostolíka.
Akí ľudia prechádzali okolo tohto kameňa? Čo mohol vidieť kameň?
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Moje poznámky:

Moje ďalšie námety ako využiť časovú priamku.
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6. MOTIVÁCIA ŽIAKOV

Motivácia je realizovaná v závere každej témy tak, že pozýva žiakov riešiť nejaký problém na ďalšiu hodinu a končí
stručným zhrnutím učiva na premostenie do ďalších hodín.
Na konci kapitoly je otázka: kam pôjdeme na ďalšiu expedíciu?
Napríklad:
1. Za kvetom, ktorý rastie vo vysokých nadmorských výškach. Listy a kvety plesnivca alpínskeho vyzerajú, akoby
ich pokryla námraza. Keď však prídete bližšie, zistíte, že sú husto porastené strieborno-bielymi chĺpkami. Toto
„plstenie“, v ktorom je rastlina akoby odetá, má svoj význam. Chĺpky sú ochranou pred ultraﬁalovým žiarením
a počas suchých dní aj pred vyschnutím rastliny, pretože obmedzujú odparovanie vody. (Tatry)
2. K jednej z ľadových jaskýň. Aká je to ľadová jaskyňa? Budem bádať, prečo sa nazýva ľadová. Možno sa mi to
podarí do budúcej hodiny vlastivedy.
3. Pôjdeme hľadať odpoveď na otázku, prečo na Slovensku existuje dedina, ktorá sa za 200 rokov nezmenila.
4. Vieš o tom, že aj na Slovensku sa našli odtlačky schránok morských živočíchov? Našiel sa kameň, v ktorom boli
odtlačky morského živočícha. Znamená to, že tu bolo more?
5. Medzi ľuďmi koluje legenda, že Jánošík niekde zakopal svoj poklad. Skúsime uvažovať, kde by to mohlo byť. Kde
mohol zakopať svoj poklad?
6. Do hradu na vysokej skale nad riekou Oravou.
7. Plaviť sa na plti po rieke Váh a zistiť, prečo ľudia hovorili: Okolo Strečna cesta nebezpečná.
8. Do mesta, kde ľudia majú zaujímavé informácie vyjadrené číslami.
Máš rád matematiku? Predstav si, že v Žiline majú veľkú tabuľu s číslami, ktorá im hovorí o zaujímavostiach
v meste.
9. Do oblasti na Slovensku, ktorú volajú aj zakliate mesto. Tam vidieť, aké nádherné výtvory dokáže vytvoriť príroda.
10. Za hradmi, ktoré sa na Slovensku stavali na obranu pred nepriateľom. Dozvedieť sa, prečo je na Slovensku tak
veľa hradov.
11. Do mesta, ktoré ako prvé dostalo listinu od kráľa, že je mestom. Takže si hovorí najstaršie mesto a veža sa
usmieva na svojich obyvateľov.
12. Za osobnosťou z dejín Slovenska, ktorá sa zaslúžila o to, že máme spisovný jazyk. Kto to je? Pokúsim sa to
vybádať do budúcej hodiny vlastivedy.
13. Zistiť, o kom bol tento text.
14. Pôjdeme za niečím, čo nie je typické pre Slovensko.
atď.
Skúste si vymyslieť aj iné:
napríklad:
V Trenčíne: Expedícia za rímskym kameňom. Ako sa mohol tak dlho udržať nápis na skale.
Alebo Expedícia za vodníkom vo fontáne. V Bratislave expedícia do barokovej záhrady na Hrade.

Moje poznámky:

Aké možnosti mám na motiváciu žiakov.
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7. FUNKCIE UČEBNICE
VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ

• Podporuje sebavzdelávanie – inštrukcie sú zadávané tak, aby motivovali žiaka získavať informácie a učiť sa tak,
že je pre neho učenie sa zábavou. Preto aj učebnica musí byť spracovaná ako dobrodružná literatúra, ale
s pravdivými faktami. Je písaná ako personalizovaná učebnica, vedie žiakov k sebavzdelávaniu sa, objavovaniu,
vysvetľovaniu, získavaniu informácií. Žiak v učebnici vidí, že sám rieši úlohy a aktívnym riešením si tvorí obsah
toho, čo sa naučil.
• V závere kapitoly pri expedíciách je tabuľka, kde napíše čo sa naučil, aké pojmy, alebo zážitky si uvedomil na
danej hodine. Je to určitá forma zhrnutia, ale nemá byť predpísaná a nemá byť známkovaná. Je to podnet
k formatívnemu hodnoteniu.
• Príklad:
Objavy na expedícii
Čím boli zaujímavé
Spišský hrad a okolie
Geoglyf
Sem napíše, čo ho na hodine zaujalo, čo sa naučil vďaka vlastivede.
Povesť
Unesco
• Rozvíja všetky myšlienkové úrovne, ale to neznamená, že úlohy sa začínajú aktívnymi slovesami podľa revidovanej
Bloomovej taxonómie. Ani bežný život tak nefunguje. Dôležité je, aby úloha vyžadovala myslenie na požadovanej úrovni.
• Motivuje – podporuje chuť učiť sa, získavať ďalšie informácie, pátrať po zaujímavostiach, čítať, vyhľadávať ďalšie
informácie, vedieť použiť získané vedomosti a zručnosti v budúcnosti pri cestovaní.
Žiak môže aj sám vytvoriť návrh expedície do nejakého mesta alebo za niečím zaujímavým. Stačí k tomu zopár
informácií a mapa, na ktorej môžeme sledovať, ako sa do vybraného miesta dostaneme.
• Informuje – podáva súbor informácií, vysvetľuje ich. V učebnici sú informácie, ktoré by žiak potreboval, aby vedel
vyriešiť úlohu.
• Transformuje – prenáša poznatky z vedného odboru do učebnice, poznatky pretransformované do jazyka žiakov,
ako sa pracuje s mapou, čo je vápenec, prečo je v pohoriach. Nové pojmy sú uvedené v slovníku.
• Integruje – v učebnici sa integrujú poznatky z rôznych odborov, predmetov, prepájajú sa poznatky, učebnica učí
žiakov pozerať sa na danú informáciu z rôznych pohľadov.
• Koordinuje – určuje, čo možno k danej téme ešte využiť.
• Kontroluje a podporuje sebakontrolu – námety na úlohy ako zistiť, či žiak danej úlohe porozumel.
Výkon
Moje hodnotenie
Hodnotenie učiteľa
Orientovanie sa na mape
Opis krajiny podľa mapy a mapových znakov
Vypočítanie vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy
Opis miest podľa mapy
• Riadi – dáva inšpirácie pre učiteľa, aby vedel, akým spôsobom využiť napr. v záverečnej tabuľke uvedené žiakom
objavy a čím boli zaujímavé, na konci učebnice sú to štandardy a po každej trase je námet na sebahodnotenie,
ale aj hodnotenie.

Moje poznámky:

Ako mi pomôže učebnica pri vyučovaní.
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8. METÓDY
A FORMY VYUČOVANIA

Ak má žiak dosiahnuť dobré výsledky, je potrebné, aby v súlade s tvrdením amerického psychológa Mihálya
Csikszentmihályiho čo najviac pri učení vlastivedy dosiahol stav „ﬂow“. Podľa Csikszentmihalyiho je ﬂow stav
sústredenej motivácie. Je to stav cieľavedomo zameraného zaujatia, pri ktorom človek úplne ovláda svoje emócie
a tie mu pomáhajú k lepšiemu výkonu. Je to stav, keď si žiak povie: baví ma to, chcem to vedieť, neodídem, kým to
nezistím.
8.1 Flow learning
Na prebudenie záujmu u žiakov, ktoré môže viesť až k stavu ﬂow, môžeme využiť na vlastivede stratégie:
ﬂow learning (ﬂow learning) je stratégia Josepha Cornwella, ktorá vedie k rozvoju citlivosti na prírodu.
Pozostáva zo 4 krokov, ktoré na seba nadväzujú.
1. Prebudenie nadšenia – preto motivácia na konci predchádzajúcej hodiny.
2. Zameranie pozornosti – kam bude smerovať expedícia.
3. Priamy zážitok - úloha – úloha na expedícii.
4. Zdieľaná inšpirácia s ostatnými – čo by som ja navštívil, ak pôjdem do tejto oblasti.

8.2 Bádateľsky orientované vyučovanie
Kroky bádateľského postupu:
1. Čo chcem riešiť, čo ma zaujíma.
2. Kde sa dozviem ešte viac.
3. Čo chcem ešte vedieť.
Predpokladom je motivácia, získavanie informácií, kladenie otázok, výber výskumnej otázky.
Dôležité je nielen zaujať žiaka, ale aj spustiť v jeho hlave myšlienkové pochody typu: Ako to teda je? Alebo si pomyslí,
to je zvláštne. Pokiaľ téma žiaka vnútorne motivuje, zvýši sa jeho záujem o bádanie.
Nie je cieľom, aby žiak všetky úlohy vyriešil. Ak niektorú úlohu nevie vyriešiť, môže sa poradiť so spolužiakom alebo
ju vôbec nemusí urobiť. Pre učiteľa je to informácia, že túto úlohu nevyriešil a následne môže nastať analýza: prečo
túto úlohu nevyriešil. Nevie ju, nebaví ho, má problémy s touto zručnosťou?
8.3 Ďalšie námety, ktoré môžu pomôcť rozvíjať zaujatie prácou a viesť k stavu ﬂow.
Modelovanie miest alebo objektov.

Vznik kvapľov - experiment
Pomôcky: 2 sklené poháre, motúz pripravený zo 4 kusov 35 cm dlhej vlnenej alebo bavlnenej priadze, lyžička, tanier,
noviny, pracia sóda.
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Postup:
Poháre približne do polovice naplníme horúcim nasýteným roztokom pracej sódy. Medzi poháre položíme tanier.
Koniec priadze ponoríme do roztoku tak, že jej stred bude visieť nad tanierom. Poháre aj s tanierom položíme na
slnečné miesto na noviny. Každý deň pozorujeme zmeny na priadzi, kým sa neodparí všetka voda.
Ako si vyrobiť skamenelinu. Postup je v učebnici.
Ako si vyrobiť sopku. Postup je v učebnici.

8.3.4. Vytvorenie si zoznamu: 5 top expedícií našej triedy z každej trasy.
Urobíme si anketu v triede a zhotovíme graf.
V ankete sa budeme pýtať: Ktoré expedície sa ti najviac páčili?
Odpovede spočítame pri každej trase a zapíšeme do tabuľky. Nakoniec v grafe vyfarbíme stĺpce podľa počtu
odpovedí.
Trasa: Od Tatier k Dunaju
1. trasa č. expedície

Žiak
Žiak
Žiak
Žiak

2. trasa č. expedície

3. trasa č. expedície

1
2
3
4

Výsledok:
Spočítame počet hlasov od jednotlivých žiakov pre jednotlivé expedície.
Za 5 top expedícií naša trieda určila:
výsledok dať do tabuľky

Moje d ’alšie námety na vyucˇovanie:
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8.3.5 Didaktické hry

Dostali sme požiadavku
Cestovná kancelária nás žiada o návrh trasy v našom regióne pre návštevníkov.

Čítame krajinu
Úloha sa dá hrať v skupinách. Každá skupina vytvorí obrázok s mapovými znakmi, úlohou druhej skupiny bude opísať
krajinu. Nakoniec uvidí druhá skupina skutočnú fotograﬁu a zistí, ako presne opísali krajinu na obrázku podľa
mapových znakov.
To isté sa dá robiť s plánom mesta.
Úloha: je to hrad vzdialený od mesta severným smerom.
8.3.6. Vlastivedný časopis
Zbieranie fotograﬁí zo Slovenska a vytvorenie článkov do časopisu.
Redakčná rada
Príspevky do školského vlastivedného časopisu budú obsahovať informácie o zaujímavých miestach, povestiach,
piesňach, rozhovoroch s ľuďmi.
8.3.7. Vlastivedná informačná kancelária
Zahráme sa na cestovnú kanceláriu. Budeme ponúkať bulletiny o obci, námety, magnetky, záložky do knihy,
vlastnoručne vyrobené pohľadnice.
8.3.8 Vlastivedná cestovná kancelária
názov cestovnej kancelárie:
ponuka:
názov výletu:
cena:
ubytovanie:
sprievodcovské služby:

8.3.8. Metóda 6 klobúkov
Metódu 6 klobúkov možno využiť na úlohy, pri ktorých sa majú žiaci rozhodnúť áno alebo nie.
Napríklad:
1. Chceme, aby z našej obce bol skanzen zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva?
2. Mali by na ochranu jaskýň zakázať návštevy jaskýň?
3. Metóda, ktorá nám pomáha pozrieť sa na jednu vec z viacerých strán.
Šesť mysliacich klobúkov je metóda kreatívneho myslenia a riešenia problémov, ktorú zaviedol Edward de Bono.
Jej princípom je použitie šiestich rôznych uhlov pohľadu na jednu vec, šesť rôznych spôsobov uvažovania
o probléme. Týchto šesť uhlov je symbolicky vyjadrených šiestimi farbami – biela, červená, žltá, čierna, zelená
a modrá. Počas interpretácie problému sa žiak riadi podľa farby nasadeného klobúka. Nepozerá na problém
komplexne, ale len z tej perspektívy, ktorá je danému klobúku určená. Je dobré, keď počas hry žiakom klobúky
striedame, aby si vyskúšali čo najväčšie množstvo pohľadov na problémy.

modrý klobúk
zapisuje,
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biely klobúk
hovorí fakty,

zelený klobúk
navrhne
ľubovoľný
spôsob riešenia,

žltý klobúk
vidí pri riešení
samé výhody, je
pozitívny,

červený klobúk
je emotívny,

čierny klobúk
je negatívny, vidí
všade len
problémy
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8.3.9. Zápisník z expedícií
Našiel sa list zo zápisníka z expedície na Slovensko.
Žiaci si sami môžu navrhnúť zápisník.
Čo by v ňom malo byť:
dátum, počasie, cieľ cesty, na čo nezabudnúť, atď.

8.3.10. Pexeso - obrázkové dvojice s rovnakými obrázkami
8.3.11. Kartová hra 64 kariet:

4 karty: príklad:
1. štvorica: Súľovské vrchy - skaly, gotická brána, hríb, sova a sovička
2. štvorica: Žilina - Budatín, sútok Váhu a Kysuce, kostol, tabuľa
3. štvorica: hrady ako obrana pred nepriateľmi - Tatári, Považský hrad, hrad Hričov, hrad Súľov
4. štvorica: Piešťany-Kúpeľný ostrov, socha Lámača barlí, Kolonádový most
5. štvorica: Trenčín - hrad, hradná skala, námestie, studňa na hrade
Žiaci si rozdajú karty. Postupne si pýtajú od ostatných karty tak, aby mali štvorice. Kto prvý získa štvorice a nezostane
mu karta, vyhráva. Pravidlá si môžu žiaci sami vymyslieť.
Žiaci si môžu vyrobiť svoje vlastné štvorice kariet z každej expedície.
8.3.12. Tvorba 3D mapy na mapu z modelovacej hmoty možno vymodelovať povrchové celky, pohoria, rieky, nížiny.
8.3.13. Tvorba pojmových máp
HRADY, MAPA, OSOBNOSTI

Moje d ’alšie námety:
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9. ŠTRUKTÚRA UČEBNICE

Učebnica sa člení na 3 veľké celky:

A. Mapa - orientácia na mape, mapové znaky, mierka mapy, čítanie mapy, orientácia na mape podľa svetových strán,
určovanie vzdialeností podľa mierky mapy.
Dôležitou súčasťou učebnice je vložená mapa.

B. Expedície – cestovanie v oblastiach na zaujímavé miesta. V rámci troch trás budú zastávky podľa vzdelávacieho
štandardu, v rámci zastávok budú expedície za zaujímavosťami. Jednotlivé témy prepájajú jednotlivé oblasti
Slovenska prostredníctvom expedícií, ktoré sa realizujú počas troch veľkých výletov:
a) Od Tatier k Dunaju,
b) Od Dunaja k Hornádu,
c) Od Hornádu po Dunajec.
V priebehu troch výletov sú spracované zastávky, ktoré sú vybrané zo štátneho vzdelávacieho programu.

C. Sebahodnotenie

ČASTI UČEBNICE

A. MAPA

Na prácu s mapou budeme používať mapu, ktorá je vložená v učebnici. Obsahuje všetky zastávky na jednotlivých
trasách expedícií. Má štvorcovú sieť, preto bude ľahšia orientácia na nej.
Na strane 8 je časť s názvom Mapa Slovenska a čítanie mapy. Sú to úvodné inštrukcie, ako čítať mapu Slovenska
a ako počítať vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy na mape vloženej v učebnici.
Čítanie mapy sú úlohy, ktoré sú inšpiráciou na precvičovanie práce s mapou.
Pri jednotlivých expedíciách sú uvedené oblasti.
Túto mapku môžete použiť pri práci so žiakmi na lepšiu orientáciu
1. V tejto mape si vždy pozriem, v ktorej oblasti sa nachádzam pri každej expedícii.

Úlohy na inšpiráciu pre učiteľa, možno zadávať aj úlohy iného typu.
• Vyberte sa zo Zvolena do Popradu. Ktorú cestu si vyberiete? Ktorá bude najkratšia? Žiaci si môžu dávať aj sami
navzájom takéto úlohy.
• Ako sa dá dostať z našej obce do Popradu po cestách, ale aj železnicou? Podľa mapy po ceste by sme išli cez
obce:
• Ak sa vyberiem do vybraného miesta z našej obce, tak pôjdem podľa mapy cez obce:
• Nájdem na mape Malú Fatru. Podľa znakov na mape opíšem, ako asi vyzerá oblasť v skutočnosti.
• Nájdem na mape obec Terchová. Koľko kilometrov meria podľa graﬁckej mierky mapy vzdialenosť z našej obce
do Terchovej v Malej Fatre?
• Budem pátrať, kam by mohol Jánošík skryť poklad podľa fotograﬁí. Aké miesto by hľadal? Mohlo by to byť miesto
na fotograﬁi 1 alebo 2? Prečo?
• Okrem ľadových jaskýň sme navštívili aj iné jaskyne. V tabuľke sú uvedené viaceré jaskyne na Slovensku, aj
vstupné (pre dospelých, deti a študentov). Ako ďaleko sú od našej obce?
• Ako sa k nim dostanem z našej obce?
Budem sprievodcom po meste
Hra na cestovnú kanceláriu. Obľúbená hra, ktorá sa dá reálne pripraviť zo zaujímavých miest na Slovenku.
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Sprievodca po vlastnej obci
Potrebujem mapu mesta Trnava. Pripravím si plán sprevádzania mojich kamarátov. Stretnutie máme pri Kostole
svätej Heleny. Kamaráti chcú vidieť: mestskú vežu, Baziliku sv. Mikuláša, hradby a futbalový štadión. Ako sa
najrýchlejšie dostanem od Kostola sv. Heleny k mestskej veži a odtiaľ ku Bazilike sv. Mikuláša, k hradbám
a k futbalovému štadiónu? Vyznačím si to na mape mesta Trnava.
• Kamaráti sa ozvali, že chcú prísť na návštevu do Košíc. Chcú vidieť viac zaujímavých miest: Dóm sv. Alžbety,
hrajúcu fontánu, štátne divadlo, Slovenské technické múzeum. Trasu si zaznačím do plánu mesta. Keď prídu do
Košíc, vystúpia na železničnej stanici. Odtiaľ začnem prehliadku. Kadiaľ pôjdeme?
Hra s mapami
Mapové znaky a čítanie mapy podľa znakov. Znaky nemusia žiaci vedieť naspamäť, vedia, kde ich nájdu.
Uvedomiť si, že znaky si volí autor mapy. Môžete zadať úlohu, aby si žiaci vytvorili samostatnú mapu podľa svojej
predstavy. Dôležité je zachovať tvar.
Napríklad do obrysovej mapy Slovenska zakresľovať rôzne prvky. Môžete sa inšpirovať webovými stránkami, ktoré
sa zameriavajú na tvorbu máp (draw map).

(https://www.google.sk/search?q=draw+map&tbm=isch&source=iu&ictx=1&ﬁr=5BvrCdO_4aA8DM%253A%252C34qJRJ
EF2AQezM%252C_&usg=AFrqEzeXqc9byY0XFc2zCgPfJjSHESu9-

http://idrawmaps.blogspot.com/2016/02/illustrated-map-of-canada-for-telegraph.html

https://babyccinokids.com/blog/2014/12/29/draw-a-map-of-your-city/
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Obrysová mapa Slovenska

http://www.knayton.n-yorks.sch.uk/class-blogs/oak-class-blog/we-are-europeans/
Koláže v obrysovej mape Slovenska

Inšpirácia televíznou hrou: Milujem Slovensko.
Pomôcky: veľká mapa na zemi, kužeľ z telesnej výchovy.

Práce s mapou - čítanie mapy a orientácia na mape. Na dvojstrane sú úlohy, ktoré vedú k precvičovaniu práce
s mapou a graﬁckou mierkou mapy.
Mapa je vložená v učebnici, má mierku 1:1 000 000, to znamená, že 1 cm na mape meria 10 km v skutočnosti.
Hra s mapou.
Na mape, ktorá je vložená do učebnice je štvorcová sieť, ktorá pomôže žiakom orientovať sa na mape.
Na precvičenie úloh.
Kto prvý nájde mesto Lučenec a určí, v ktorom štvorci sa nachádza.
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Vedieť pracovať s fotograﬁou, analyzovať ju a prepájať s mapou
• V ktorej časti rieky Orava sa brodí princezná? Vyznač na druhom obrázku. Musím si pomôcť aj mapou.
Na 1. obrázku stojí fotograf oproti princeznej, hrad je po ľavej strane rieky, lebo sa môže pohybovať len pri
brehu, neprešla by cez rieku, to znamená, ak je hrad na ľavej strane rieky a z prvej fotograﬁe je vidieť, že je hrad
za ňu, na druhú fotograﬁu umiestnim krížik na ľavú stranu rieky a kúsok od hradu.
• Zahrám sa na pltníka: Som pltníkom, ktorý preváža turistov, moja informácia pre turistov by bola takáto: Práve
prechádzame okolo hradu s názvom .......................................... Plavíme sa po rieke Váh. V minulosti to bolo
nebezpečné miesto, pltníci sa najviac báli dvoch skál s názvami ............................................... Potom turistom poviem
povesť .................... .
• Nájdem hrady na mape a spojím ich čiarami. Vypočítam vzdialenosti medzi nimi.
• Aká krajina je na fotograﬁi? Opíšem prvky krajiny - lesná krajina, mestská krajina, krajina s parkom, krajina
s riekou.
• Žiaci čítajú fotograﬁu a prepájajú ju s mapou. Napríklad:
Považský hrad.
1. Fotograﬁa s hradom. Podľa mapy určte, či je hrad na pravej strane toku rieky alebo na ľavej v smere toku rieky.
Na základe fotograﬁe je vidieť, že pod hradom je cesta a rieka. Z mapy si overím, že naozaj hrad je nad cestou.
Určím smer cesty zo Žiliny do Považskej Bystrice. Ak stojím na hrade na ľavej strane cesty, tak sa Lucia správne
pozerá smerom na Žilinu.
2. Z fotograﬁe urobiť schému len pomocou mapových znakov.
Postup:
a) vyberme si jednu fotograﬁu, ktorá zobrazuje krajinu,
b) k jednotlivým prvkom krajiny priradíme mapové znaky,
c) fotograﬁu vyberieme a zostanú len mapové znaky.

a)

b)

c)
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Ako prečítame naspäť schému. V prostriedku je zrúcanina hradu, okolo hradu tečie rieka, cez rieku vedie most,
blízko hradu je obec, pravdepodobne je pod hradom, obec sa rozkladá na obidvoch brehoch rieky, spája ich cesta.
Podľa mapy sú to obce: Cesta prechádza cez most. Okolo hradu sú lesy, v pozadí je pohorie.
Mapové znaky, ktoré sme si zvolili boli:
zrúcanina hradu
pohorie
lesy

obec

Moje aktivity na prácu s mapou:

Geoquesting
Geoquesting predstavuje novú formu vzdelávania spojenú s hrou spočívajúcu v aktívnom odhaľovaní regionálneho
bohatstva – kultúrneho, prírodného a historického. Je to hra, prostredníctvom ktorej sa spoznávajú zaujímavosti,
ale aj poznatky a je to podobné ako hľadanie pokladu.
Questing ako hľadanie pokladu. Cieľom cesty nie je poklad, ale vlastná cesta, ktorá využíva rôzne úlohy a jej riešenia.
Questing je odpovedanie na otázky.
Vo vlastivede je niekoľko námetov ako sa dajú prepojiť vyučovanie vlastivedy s questingom.
1. Miesto v obci spojené s Ľudovítom Štúrom
2. Miesto v obci spojené s Milanom Rastislavom Štefánikom
3. Miesto v obci, kde je pamätník na prvú svetovú vojnu.
4. Miesto v obci, ktoré je chránené, alebo bolo by ho dobré chrániť – budova, kostol, pomník a pod.
Z uvedených námetov si zostavia úlohy pre jednotlivé stanovištia, kde sa dané objekty nachádzajú.
Pripraví sa plánik obce s vyznačením stanovíšť a úlohami k jednotlivým stanovištiam.
Žiaci v skupinách môžu chodiť po obci a odpovedať na otázky v liste. Questing rozpráva príbeh obce, príbeh miesta
alebo osoby. Podľa toho, čo si zvolíte.
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B. EXPEDÍCIE

Začínajú v učebnici od strany 15.
Príprava vyučovacej hodiny

Začnime s myšlienkou, ako to celé dopadne, čo je cieľom toho, čo robí, čo má vedieť žiak, aby splnil požiadavky
vzdelávacieho štandardu.
V učebnici nie je hlavný text na učenie. Celý text tvoria úlohy a žiak prostredníctvom riešenia úloh si vytvára náučný
text. Jediným meradlom, kde sa má žiak prejaviť, je tabuľka objavov a úloha za tabuľkou, ktorá kontroluje, či sa žiak
učí.
Poznámky netreba, funkciu poznámok predstavuje tabuľka objavov a čím sú objavy zaujímavé. Tak sa dostane
k zhrnutiu učiva.
Informácie v úlohách si číta a z prečítania a riešenia úlohy mu vyplynie požiadavka vzdelávacieho štandardu.
Úlohami ho vedieme k dosiahnutiu výkonu podľa štandardu.
Ciele každej kapitoly

Hlavným cieľom vyučovania vlastivedy je práca s mapou, orientácia na mape a čítanie mapy.
V každej téme sú uvedené ústredné motívy, ktoré netvoria náučný text, sú len konceptom, v ktorom žiaci riešia
úlohy. Prostredníctvom tohto konceptu žiaci dosahujú požiadavky štandardu.
Každá expedícia má nejaký ústredný motív, niekedy jeden, niekedy 2 alebo 3. Sú to zaujímavosti, záhady, informácie
o udalostiach alebo osobnostiach.

Tatry. Expedícia k Štrbskému plesu

Ústredný bod, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: najvyššie pohorie, národné parky a určenie prvkov krajiny.
1. Vie na mape Slovenska nájsť Tatry a Poprad.
2. Vie na mape Slovenska nájsť hranicu s Poľskom.
3. Vie na mape národných parkov určiť Tatranský národný park, vie zdôvodniť, čo znamená národný park a prečo
sa niektoré oblasti na Slovensku chránia ako národné parky.
4. Vie určiť prvky krajiny na fotograﬁi a vie určiť prvky krajiny v prírode.
5. Vie určiť cestu zo svojho bydliska do Tatier. Vie vypočítať približnú vzdialenosť zo svojho sídla do Tatier. Vie
opísať cestu z ľubovoľného miesta do Popradu podľa mapových znakov.
6. Vie vysvetliť princíp počítania vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy.
7. Vie, že Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku a tým sa líšia od ostatných oblastí Slovenska.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Nízke Tatry. Expedícia za ľadovou jaskyňou

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: ľadové jaskyne, kvaple, ochrana prírody.
1. Vie určiť polohu Nízkych Tatier na mape.
2. Vie určiť na mape tok rieky Váh.
3. Vie určiť na mape Podtatranskú kotlinu, ktorá oddeľuje Tatry od Nízkych Tatier.
4. Vie určiť na mape polohu Demänovskej ľadovej jaskyne.
5. Vie určiť, že je to ľadová jaskyňa, na Slovensku je viac jaskýň, ale dve na Slovensku sú také, že sa tam udrží ľad
po celý rok.
6. Vie sformulovať otázku pre speleológa o jaskyniach.
7. Vie zdôvodniť, prečo treba chrániť jaskynnú výzdobu.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
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Vlkolínec. Expedícia za pamiatkami UNESCO

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: kultúrne a prírodné pamiatky UNESCO
1. Vie určiť polohu Vlkolínca na mape na podhorí Veľkej Fatry.
2. Vie určiť cestu na mape z Liptovského Mikuláša do Vlkolínca.
3. Vie opísať krajinu podľa mapových znakov.
4. Vie určiť na mape horský priechod medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou.
5. Vie určiť na mape mesto Ružomberok.
6. Vie uviesť Vlkolínec ako príklad kultúrneho dedičstva, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.
7. Vie zdôvodniť, či je dôležité, aby existoval takýto zoznam.
8. Vie určiť vo svojej obci časti, ktoré by mohli byť tiež zapísané do zoznamu, to znamená vie vyhodnotiť hodnotu
určitých častí alebo objektov vo svojej obci.
9. Vie uvažovať nad tým, prečo môže byť takáto dedina. Ako tam ľudia žijú, či chcú tam žiť? Ako by sa žiakom páčilo
žiť v takejto obci, prečo áno a prečo nie.
10. Vie vypočítať vzdialenosť medzi dvoma bodmi na mape podľa graﬁckej mierky mapy.
11. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa dozvedel vďaka vlastivede a čo by chcel ešte vidieť.
12. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
13. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Orava. Expedícia na Oravský hrad

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: Oravský hrad a priehrada Orava
1. Vie určiť na mape Oravský hrad, rieka Orava, priehrada.
2. Vie určiť cestu na mape v oblasti Orava popri rieke Orava.
3. Vie určiť cestu z ľubovoľného miesta na Oravský hrad alebo na priehradu.
4. Vie opísať krajinu na Orave podľa mapových znakov.
5. Vie vypočítať vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy.
6. Vie porovnať fotograﬁe s mapou. Fotograﬁe a práca s mapou. Pozrieť sa na mapu, na ktorom brehu rieky je
postavený hrad.
7. Oravská priehrada: priehrada znamená nádrž vytvorená človekom. Keď sa rozhodli postaviť Oravskú priehradu
na rieke Orave, museli zatopiť štyri obce. Časť je ostrov. Vie sa zahrať na archeológov, ktorí pátrajú v jazere po
dávnych mestách. Ako to asi pod hladinou teraz vyzerá?
8. Vie podľa mapových znakov určiť, čo by chcel v tejto oblasti vidieť.
9. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
10. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Veľká Fatra. Expedícia za skamenelinou

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: skameneliny
1. Vie určiť na mape Veľkú Fatru.
2. Vie určiť na mape polohu Veľkej Fatry voči Tatrám a Nízkym Tatrám.
3. Vie, že existujú na Slovensku pohoria, kde sa našli skameneliny.
4. Vie sformulovať otázku.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Malá Fatra. Expedícia za Jánošíkovým pokladom

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: kaňony, tiesňavy, kde by mohol ukryť Jánošík svoj poklad
1. Vie určiť polohu Malej Fatry na mape.
2. Vie určiť na mape polohu Turčianskej kotliny medzi Malou a Veľkou Fatrou.
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3. Vie opísať oblasť Malej Fatry podľa mapových znakov.
4. Vie podľa mapy opísať krajinu Malej Fatry.
5. Vie porovnávať fotograﬁe podľa ich obsahu.
6. Vie jednoducho vysvetliť princíp vzniku roklín.
7. Vie sformulovať otázku pre geológa.
8. Vie vytvoriť krátku správu z hľadania pokladu.
9. Vie podľa mapových znakov určiť, ktoré zaujímavosti vie nájsť v Malej Fatre.
10. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
11. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Strečno. Expedícia na pltiach

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: Plte na riekach, hrad a povesť
1. Vie určiť na mape tok rieky Váh.
2. Vie určiť na mape hrad Strečno.
3. Vie sa orientovať podľa fotograﬁe a mapy, kadiaľ tečie rieka, či je hrad na pravej alebo na ľavej strany rieky.
4. Vie jednoducho vysvetliť, prečo plte boli dopravným prostriedkom, prečo sa plť udrží na vode, ktoré vlastnosti
má drevo.
5. Vie prerozprávať povesť.
6. Vie vytvoriť príbeh pre pltníka.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Žilina. Expedícia za číselnou tabuľou

Ústredný motív, cez ktorý sa rozvíja práca s mapou: číselná tabuľa na námestí, vyjadrenie udalostí číslami
1. Vie určiť na mape mesto Žilina.
2. Vie určiť cestu zo Strečna do Žiliny a opísať ju podľa mapových znakov.
3. Vie určiť na mape rieky, ktoré sa vlievajú v Žiline do Váhu.
4. Vie určiť oblasť, odkiaľ priteká rieka Kysuca.
5. Vie vyjadriť číselným údajom fakty o udalostiach.
6. Vie uvažovať o udalostiach vo vlastnej obci, ktoré by sa dali vyjadriť číselným údajom.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Súľovské vrchy. Expedícia za skalným mestom

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: rozrušovanie skál vetrom a dažďovou vodou
1. Vie určiť na mape Súľovské vrchy a Súľovské skaly.
2. Vie určiť na mape Súľovské skaly.
3. Vie určiť cestu zo Žiliny do obce Súľov-Hradná a opísať ju.
4. Vie vysvetliť výnimočnosť tejto oblasti, prečo sa táto oblasť nazýva skalné mesto.
5. Vie vysvetliť, ako môže vzniknúť skalné mesto.
6. Vie na základe fotograﬁe vytvoriť schému oblasti k jednotlivým prvkom na fotograﬁi. Dotvorí mapové znaky a tie
následne prenesie do schémy.
7. Vie určiť na základe čítania mapy zaujímavosti, ktoré by chcel vidieť v Súľove.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
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Hrady a obrana pred tatárskym vpádom

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: stavanie hradov na obranu pred nepriateľmi
1. Pozná symbol hrad na mape.
2. Vie na mape nájsť symboly, ktoré označujú zrúcaniny hradov.
3. Vie vysvetliť, prečo je na Slovensku veľa hradov.
4. Vie uviesť príklad hradov, ktoré vznikali na obranu pred Tatármi.
5. Vie zistiť informácie o hrade v blízkosti obce a zistiť, prečo bol postavený.
6. Vie vypočítať vzdialenosti medzi hradmi podľa graﬁckej mierky mapy.
7. Vie podľa mapy a fotograﬁe určiť, kadiaľ vedie cesta pod hradom.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
Trenčín. Expedícia na hrad so studňou

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: hrad, studňa, povesť
1. Vie určiť polohu mesta na rieke Váh.
2. Vie určiť podľa mapy cestu od Žiliny do Trenčína.
3. Vie prerozprávať povesť slovne alebo kresbou.
4. Vie podľa mapových znakov opísať okolie Trenčína.
5. Vie opísať cestu z ľubovoľného bodu na mape do Trenčína.
6. Vie určiť podľa mapy zaujímavosti na ceste zo Žiliny do Trenčína.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Piešťany. Expedícia za sochou na moste

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: kúpele, mapové znaky
1. Vie určiť na mape polohu mesta Piešťany.
2. Vie podľa mapy opísať cestu z Trenčína do Piešťan.
3. Pozná symbol Piešťan – Lámač barlí.
4. Vie podľa mapového znaku kúpeľov určiť rozloženie kúpeľov na Slovensku, znaky kúpeľov na mape: zoznam
kúpeľov.
5. Vie podľa mapy opísať cestu z ľubovoľného bodu do Piešťan.
6. Vie podľa mapových znakov určiť, ktoré kúpele sú najbližšie k obci.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Trnava. Expedícia za usmiatou vežou

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: práca s plánom mesta Trnava
1. Vie nájsť na mape Trnavu.
2. Vie opísať cestu z Piešťan do Trnavy a podľa mapy opísať okolie cesty.
3. Vie pracovať s plánom a určiť trasy medzi jednotlivými objektmi.
4. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
5. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Modra. Expedícia za Ľudovítom Štúrom

Ústredný motív: Ľudovít Štúr a slovenský jazyk
1. Vie vysvetliť, kto bol Ľudovít Štúr a prečo o ňom hovoríme vo vlastivede.
2. Vie určiť na mape mesto Modra.
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3.
4.
5.
6.
7.

Vie opísať podľa mapy cestu z okresného mesta do Modry.
Vie pátrať vo vlastnej obci, či je v nej pamätník alebo názov ulice spojený s menom Ľudovíta Štúra.
Vie zdôvodniť v čom spočíva význam Ľudovíta Štúra na to, aby sme si všetci rozumeli.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Milan Rastislav Štefánik. Expedícia do Košarísk

Ústredný motív: Milan Rastislav Štefánik
1. Vie vysvetliť, kto bol Milan Rastislav Štefánik podľa fotograﬁí z jeho života.
2. Vie zdôvodniť, prečo sa o ňom učíme vo vlastivede.
3. Vie ukázať na mape Košariská a Bradlo.
4. Vie opísať cestu z Modry cez Malé Karpaty do Košarísk.
5. Vie pátrať vo svojej obci, či je nejaká socha lebo ulica pomenovaná po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
6. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
7. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
Záhorie. Expedícia za pieskom a borovicami

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu: piesok, piesočné kopce, borovicové lesy
1. Vie nájsť na mape oblasť Záhorie.
2. Vie nájsť na mape Záhorskú nížinu, rieku Moravu a hranicu s Českou republikou.
3. Vie vysvetliť, prečo je oblasť výnimočná pieskovými kopcami.
4. Vie, prečo sú vysadené borovice – výnimočná oblasť v porovnaní s inými oblasťami na Slovensku.
5. Vie napísať krátky reklamný plagát o výnimočnosti Záhoria.
6. Vie opísať cestu z Košarísk do Plaveckého Mikuláša.
7. Vie podľa mapy nájsť zaujímavé miesta na Záhorí, ktoré by chcel navštíviť.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Bratislava a Prezidentský palác

Ústredný motív – štátne symboly Slovenskej republiky
1. Vie nájsť Bratislavu na mape.
2. Vie opísať cestu zo Záhoria do Bratislavy.
3. Vie opísať cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku do Bratislavy.
4. Vie opísať, na čo je určený prezidentský palác.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Mária Terézia. Expedícia za kráľovnou

Ústredný motív: Mária Terézia
1. Vie stručne opísať osobnosť Márie Terézie a dôvod, prečo sa o nej učíme vo vlastivede.
2. Vie sformulovať otázku pre historika o Márii Terézii.
3. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
4. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
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Moje poznámky k zhodnoteniu prvej trasy:

Podunajsko. Expedícia za obrovským pokladom

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: voda a ochrana pitnej vody
1. Vie určiť na mape oblasť Podunajsko, Podunajskú nížinu.
2. Vie určiť na mape tok rieky Dunaj, hrad Devín.
3. Vie určiť na mape Žitný ostrov medzi Dunajom a Malým Dunajom.
4. Vie, že v tejto časti Slovenska sú veľké zásoby vody, tým sa oblasť líši od ostatných oblastí na Slovensku.
5. Uvažuje nad ochranou vody, ako ľahko možno znečistiť vodu - environmentálna výchova.
6. Vie opísať, ako by sa zmenil deň bez vody.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Nitra. Expedícia za Veľkou Moravou

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: Veľká Morava, Svätopluk a povesť o Troch prútoch
1. Vie ukázať na mape mesto Nitra.
2. Vie ukázať na mape rieku Nitra.
3. Vie opísať cestu z Bratislavy do Nitry alebo z ľubovoľného mesta na Slovensku do Nitry.
4. Vie vypočítať vzdialenosť podľa graﬁckej miery mapy z ľubovoľného miesta na Slovensku do Nitry.
5. Pozná pojem Veľká Morava, Nitrianske kniežatstvo, Pribina a Svätopluk.
6. Vie porozprávať o Cyrilovi a Metodovi.
7. Vie pátrať vo vlastnej obci, či sú nejaké odkazy na Cyrila a Metoda.
8. Vie prerozprávať povesť o Svätoplukových prútoch.
9. Vie podľa mapových znakov opísať oblasť okolo Nitry.
10. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
11. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Tomáš Garrigue Masaryk. Expedícia do Topoľčianok

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou je osobnosť prvého československého prezidenta
1. Vie určiť Topoľčianky na mape.
2. Vie určiť ako pôjde z vlastnej obce do Topoľčianok, cez ktoré mestá pôjde, cez ktoré pohoria, rieky.

42

P
A
P T
A
R
P T I
A R A
T
I
A R A I
T IA I
R
I

MP 4 r VLASTIVEDA_VN:Sestava 1 10/8/18 12:30 PM Stránka 43

3.
4.
5.
6.

Vie, kto bol Tomáš Garrigue Masaryk, prečo sa ho učíme vo vlastivede.
Vie opísať oblasť Topoľčianok podľa mapových znakov.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Horná Nitra. Expedícia za Lipou kráľa Mateja

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: Bojnice - história očami lipy
1. Vie určiť na mape tok rieky Nitra.
2. Vie nájsť na mape mesto Bojnice.
3. Vie vysvetliť, prečo oblasť, kde ležia Bojnice, má názov Horná Nitra.
4. Vie opísať podľa mapy cestu z Topoľčianok do Bojníc.
5. Vie vytvoriť príbeh, o čom mohla rozprávať Lipa kráľa Mateja.
6. Vie opísať podľa mapových znakov zaujímavosti v oblasti Bojníc.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Prvá svetová vojna. Expedícia za sochou vojaka

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: prvá svetová vojna
1. Vie na príklade sôch alebo pamätníkov povedať o nezmyselnosti vojny.
2. Vie zistiť pamiatky vo svoje obci – zistiť príbeh v obci viažúci sa k prvej svetovej vojne.
3. Vie na časovú priamku zaradiť koniec prvej svetovej vojny a vznik Československej republiky.
4. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
5. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Štiavnické vrchy. Expedícia za banskými škriatkami

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: Štiavnické vrchy, banícke mestá
1. Vie určiť na mape Banskú Štiavnicu a Štiavnické vrchy.
2. Vie určiť na mape oblasť okolo rieky Hron.
3. Vie určiť na mape cestu zo svojho sídla do Banskej Štiavnice.
4. Vie prečítať podľa mapových znakov a opísať oblasť Štiavnických vrchov.
5. Vie, že Banská Štiavnica bola strediskom ťažby striebra a v minulosti patrila medzi významné oblasti Európy
v ťažbe. Tým je táto oblasť výnimočná na Slovensku.
6. Prerozprávať povesť o objavení striebra a zlata.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Kremnica. Expedícia za mincami

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou: Kremnické vrchy, mincovňa
1. Vie na mape nájsť Kremnické vrchy a Kremnicu.
2. Vie podľa mapy určiť cestu z Banskej Štiavnice do Kremnice.
3. Vie, čo je mincovňa a že patrí k najstarším na svete.
4. Vie, že Kremnické vrchy aj Štiavnické vrchy vznikli sopečnou činnosťou.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
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Zvolenská kotlina

Ústredný motív, cez ktorý je možné rozvíjať prácu s mapou : Zvolenská kotlina, Zvolen, prales, ochrana pralesa
1. Vie určiť polohu Zvolenskej kotliny na mape.
2. Vie určiť Zvolen ako centrum Zvolenskej kotliny.
3. Vie určiť na mape rieku pretekajúcu cez Zvolenskú kotlinu.
4. Vie, že vo Zvolenskej kotline je Badínsky prales a opísať, čím je prales významný a ak nájde niekde drevo
z odumretých stromov, aký experiment si môže urobiť.
5. Svojimi slovami vie povedať o lesoch a význame pralesov.
6. Vie vytvoriť reklamný plagát na ochranu pralesov.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Poľana. Expedícia za sopkou

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: sopka, dinosaurus
1. Vie určiť na mape Poľanu.
2. Vie určiť cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku do Detvy.
3. Vie, že Poľana je príklad sopky. Sopky sú už neaktívne, ale v minulosti bolo na území Slovenska veľa aktívnych
sopiek, z ktorých vytekala láva. Podľa obrázka opísať ako funguje sopka.
4. Vie sformulovať otázku pre odborníka.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Horehronie. Expedícia za šikmou vežou

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: Banská Bystrica, Horehronie, Slovenské rudohorie
1. Vie určiť tok rieky Hron a vysvetliť, ktorá oblasť na Slovensku má názov Horehronie.
2. Vie nájsť na mape mesto Banská Bystrica.
3. Vie opísať cestu zo Zvolena do Banskej Bystrice podľa mapy.
4. Vie vypočítať podľa graﬁckej mierky mapy vzdialenosť medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.
5. Vie určiť cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku do Banskej Bystrice.
6. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
7. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Lučenec. Expedícia za rytiermi

Ústredný motív, cez ktorý sa dá rozvíjať práca s mapou: rytieri na hrade a vzdelávanie
1. Vie určiť na mape Lučenec a Juhoslovenskú kotlinu.
2. Vie určiť cestu zo Zvolena do Lučenca.
3. Vie určiť cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku.
4. Vie porovnať vzdelávanie v súčasnosti so vzdelávaním v minulosti a povedať svoj názor.
5. Vie, čo by mohla vyjadrovať pečať, premýšľa, akú by si mohol vytvoriť – zvoliť nejaký námet podľa jeho vlastností.
6. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
7. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Slovenské Rudohorie. Expedícia do Slovenského krasu

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: vápencové jaskyne
1. Vie na mape nájsť oblasť Slovenského rudohoria.
2. Vie na mape nájsť jaskyňu Domica.
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3.
4.
5.
6.
7.

Vie opísať oblasť Slovenského krasu podľa mapy.
Vie nájsť na mape ďalšie jaskyne v oblasti.
Vie, že kras veľmi zjednodušene znamená jaskyne, z toho je názov Slovenský kras.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Rožňava. Expedícia za tureckou delovou guľou

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: obrana pred Turkami
1. Vie určiť na mape mesto Rožňava, Rožňavskú kotlinu.
2. Vie určiť cestu z Domice do Rožňavy.
3. Vie opísať podľa mapy cestu z Domice do Rožňavy.
4. Vie určiť na mape cestu z ľubovoľného miesta do mesta Rožňava.
5. Vie vypočítať vzdialenosť z ľubovoľného miesta do Rožňavy.
6. Vie porozprávať povesť o vzniku Rožňavy.
7. Vie dať do súvislosti nájazdy Turkov, strážnu vežu a delovú guľu vo veži.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
10. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
11. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Slovenský raj. Expedícia za jaskyňou, v ktorej sa korčuľovalo

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: jaskyne v Slovenskom raji okrem kaňonov, roklín a tiesňav
1. Vie, že Slovenský raj je národný park, vie ho nájsť na mape národných parkov.
2. Vie na mape nájsť obec Dobšiná a Dobšinskú ľadovú jaskyňu.
3. Vie na mape nájsť mapový znak jaskyne.
4. Vie vysvetliť, prečo je to ľadová jaskyňa.
5. Vie porovnať ľadové jaskyne a vápencové jaskyne.
6. Vie vytvoriť plán výletu do jaskýň na Slovensku.
7. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
8. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Moje poznámky k zhodnoteniu druhej trasy:

Košice. Expedícia za hrajúcou fontánou

Ústredný motív, cez ktorý rozvíjame prácu s mapou sú: Košice a práca s plánom Košíc
1. Vie určiť na mape Košickú kotlinu.
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2.
3.
4.
5.
6.

Vie určiť na mape Košice.
Vie určiť cestu z obce Dobšiná do Košíc a opísať ju podľa mapových znakov.
Vie sa orientovať na pláne Košíc, vyznačiť cestu.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Dolný Zemplín. Expedícia za korytnačkou

Ústredný motív, cez ktorý rozvíjame zručnosť práce mapou : Východoslovenská nížina, Bodrog, močiare, korytnačka,
ochrana zvierat
1. Vie opísať cestu z Košíc cez Košickú kotlinu a Slanské vrchy na Východoslovenskú nížinu.
2. Vie opísať podľa mapy oblasť Východoslovenskej nížiny a podľa mapových znakov určiť zaujímavosti.
3. Vie nájsť na mape rieku Bodrog.
4. Vie sformulovať pre zoológa otázku o korytnačke močiarnej.
5. Vie vysvetliť, čím je významná táto oblasť kvôli korytnačke močiarnej.
6. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
7. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Vihorlatské vrchy. Expedícia za bukovými lesmi

Ústredný motív, cez ktorý rozvíjame prácu s mapou je: les a strom. Chránené bukové lesy
1. Vie opísať cestu na mape od rieky Bodrog cez Michalovce, Zemplínsku šíravu do pohoria Vihorlatské vrchy.
2. Vie zdôvodniť, prečo bukové lesy sú v zozname chránených prírodných lokalít UNESCO.
3. Vie vysvetliť, prečo sú dôležité stromy v prírode.
4. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
5. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Nízke Beskydy. Expedícia za drevenými kostolmi

Ústredný motív, cez ktorý rozvíjame prácu s mapou: drevené kostoly, druhá svetová vojna
1. Vie opísať cestu cez Vihorlatské vrchy do oblasti s názvom Nízke Beskydy.
2. Vie nájsť na mape dedinku Bodružal.
3. Vie opísať cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku do obce Bodružal.
4. Vie, že Bodružal je výnimočný tým, že je to jeden z drevených kostolov, ktoré sú zapísané v Yozname chránených
kultúrnych pamiatok UNESCO.
5. Vie nájsť na mape Dukliansky priesmyk.
6. Vie opísať cestu z dedinky Bodružal k Duklianskemu priesmyku.
7. Vie nájsť na mape Svidník.
8. Vie bádať vo svojej obci po pamätníkoch viažucich sa k druhej svetovej vojne.

Bardejov. Expedícia za remeslami

Ústredný motív, cez ktorý rozvíjame prácu s mapou: remeslá
1. Vie nájsť na mape mesto Bardejov.
2. Vie opísať na mape cestu z Duklianskeho priesmyku do Bardejova.
3. Vie opísať cestu z ľubovoľného miesta Slovenska do Bardejova.
4. Vie, že Bardejov je zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.
5. Vie vysvetliť, prečo je Bardejov významný oproti iným mestám na Slovensku.
6. Pozná históriu remesiel, ich význam, dôležitosť zručností.
7. Vie opísať svoje zručnosti, sám seba a v čom by mohol vyniknúť.
8. Vie podľa mapy opísať zaujímavosti okolo Bardejova.
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9. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
10. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Prešov. Expedícia za soľou

Ústredný motív, cez ktorý sa dá rozvíjať práca s mapou: soľ
1. Vie určiť na mape cestu z Bardejova do Prešova a opísať ju podľa mapových znakov.
2. Vie určiť cestu z ľubovoľného mesta do Prešova.
3. Vie zaradiť Prešov do Košickej kotliny a vypočítať vzdialenosť medzi Košicami a Prešovom.
4. Pozná Prešov ako stredisko ťažby a spracovania soli – Solivar, tým je Prešov výnimočný.
5. Pozná význam soli pre človeka.
6. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
7. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Spišský hrad. Expedícia za keltským koňom

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou : Spišský hrad a obrazce na zemi
1. Vie určiť na mape Spišský hrad.
2. Vie určiť, ako sa na mape z Prešova dá dostať po ceste na Spišský hrad.
3. Vie, že Spišský hrad je jednou z najrozľahlejších zrúcanín na Slovensku.
4. Vie na príklade Spišského hradu a príbehu stratenej keltskej mince ukázať udalosti na časovej priamke.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Levoča. Expedícia za známym a neznámym rezbárom

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: Majster Pavol z Levoče, námestie, dielo Majstra Pavla
1. Vie, že Levoča tiež patrí do Zoznamu UNESCO.
2. Vie určiť na mape cestu zo Spišského hradu do Levoče a opísať krajinu okolo cesty podľa mapy.
3. Pozná meno Majster Pavol z Levoče.
4. Vie na základe textu rozhodnúť, čo vieme a čo sa len domnievame o Majstrovi.
5. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
6. Na základe čítania mapy vie povedať, že možno by ho podľa mapy zaujalo aj niečo iné, čo by chcel navštíviť a vie
argumentovať prečo.

Pieniny. Expedícia za lietajúcim mníchom

Ústredný motív, cez ktorý možno rozvíjať prácu s mapou: Pieniny, Cyprián, herbár
1. Vie určiť na mape Pieniny, rieku Dunajec.
2. Vie opísať cestu z Levoče do Červeného Kláštora.
3. Vie opísať cestu na mape zo svojej obce do Červeného Kláštora.
4. Vie vypočítať vzdialenosť medzi Troma korunami a Červeným Kláštorom.
5. Vie prečítať z mapy aj ďalšie zaujímavosti podľa mapových znakov.
6. Vie povedať svojimi slovami informácie o mníchovi Cypriánovi.
7. Cez herbár mnícha Cypriána rozhodne o možnostiach spoznávania rastlín.
8. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
9. Na základe čítania mapy vie povedať, že možno by ho podľa mapy zaujalo aj niečo iné, čo by chcel navštíviť a vie
argumentovať prečo.

47

P
A
P T
A
R
P T I
A R A
T
I
A R A I
T IA I
R
I

MP 4 r VLASTIVEDA_VN:Sestava 1 10/8/18 10:28 AM Stránka 48

1

Úvod z minulej hodiny. Názov kvetu plesnivec
alpínsky. Je to kvet, ktorý rastie vo vysokých
pohoriach a preto naša expedícia zamieri do
najvyššieho pohoria na Slovensku.

Tatry

Expedícia na Štrbské pleso

2

Orientácia na mape – podľa
inštrukcie v učebnici žiaci majú
nájsť na mape Tatry. Tatry
označujú celé pohorie. Vysoké
Tatry sú len časť Tatier.

Tatry

Tatry (B-5) sú najvyššie pohorie na Slovensku. Nachádzajú sa na hranici s Poľskom – naším
susedným štátom na severe. Najvyšší vrch má názov Gerlachovský štít. Turisti radi navštevujú doliny a horské jazerá, ktoré sa nazývajú plesá. Prvá naša expedícia povedie do
najvyššieho pohoria na Slovensku. Najvhodnejším miestom, kde začať expedíciu, je mesto
Poprad.

1.

Tatry na mape

Z našej obce alebo z blízkej obce sa dostanem do Popradu (B-5) prstom po mape cez obce
(uvediem 2 najzaujímavejšie):

Štrbské pleso

3

Cestovanie prstom po mape –
úlohy, ktoré sú inštruktážne, vedú
k porovnaniu polohy vlastnej obce
a miesta expedície. Ciest môže byť
viacero. Čím sú cesty
rôznorodejšie, tým lepšie. Môžu
byť úlohy zamerané na nájdenie
najkratšej cesty, najzaujímavejšej
cesty, cesty, ktorá povedie cez
Banskú Bystricu a pod.

4

Ústredný motív č. 1: opis krajiny podľa fotograﬁe, čo
všetko tvorí miestnu krajinu Štrbského plesa. Krajina
Štrbského plesa je tvorená prvkami, ktoré sa
navzájom ovplyvňujú. Úloha vedie k uvažovaniu
o vzájomnom prepojení prvkov krajiny a uvedomenie
si, čo je miestna krajina.

48

Je to horské jazero, ktoré vzniklo pred mnohými miliónmi rokov roztopením ľadovca.

2.

Obrázok zobrazuje miestnu krajinu v okolí Štrbského plesa.
K prvkom krajiny sú priradené číslice:
les – 1, voda – 2, vrch – 3, skokanský mostík – 4, skaly vo vode – 5, chata – 6.
Do krúžkov na obrázku napíšem číslice jednotlivých prvkov krajiny.
Porovnám opis krajiny podľa fotograﬁe a mapy.
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Ústredný motív č. 2: mapa národných parkov. Mapa
je k dispozícii ku každej téme, v ktorej sú uvedené
národné parky. Nie je potrebné vedieť vymenovať
a pamätať si všetky národné parky, dôležité je len si
uvedomiť, v čom spočíva význam národných parkov.

5

Tatranský národný park

Na území Tatier je najstarší a najväčší národný park. Má skratku TANAP (Tatranský národný
park). Národný park je územie s ochranou prírody, vrátane ochrany rastlín a živočíchov. Na
Slovensku je viac národných parkov.

Jedným
z chránených druhov
rastlín je v národnom
parku TANAP
plesnivec alpínsky.

5

9

1

2

4

2

6

8

3

7

1 – TANAP
2 – NAPANT
3 – NP Slovenský raj
4 – NP Veľká Fatra
5 – NP Malá Fatra
6 – NP Muránska planina
7 – NP Slovenský kras
8 – NP Poloniny
9 – PIENAP

Mapa národných parkov na Slovensku

3.

Ktorý národný park je najbližšie k našej obci?

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Reﬂexia: do tabuľky si môžu
žiaci zapísať niečo zaujímavé,
čo ich na hodine zaujalo, čo sa
naučili aktívnym spôsobom.
Neslúži to na známkovanie. Je
to časť venovaná
sebahodnoteniu, vyjadreniu
toho, čo nové si žiak odniesol
z hodiny, čo sa vďaka vlastivede
nové naučil. Učiteľovi slúži pre
formatívne hodnotenie.

6

Motivácia: v tejto úlohe majú
možnosť žiaci vyjadriť vlastný
názor, kam by chceli ísť, čo by
chceli navštíviť podľa mapy.

7

Motivácia v závere: necháme žiakov
aby hádali, kam pôjdeme nabudúce, čo
môže byť to ľadové kráľovstvo.

8

Štrbské pleso

Tatranský národný park
Čítanie mapy

Opis expedície

7.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do Tatier,
podľa mapy navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Navštíviť ľadové kráľovstvo.

17
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1

Úvod z minulej hodiny, čo tipovali žiaci, že by
mohlo byť ľadové kráľovstvo. Sú dve oblasti
na Slovensku, kde sa pod zemou hromadí ľad
a vznikli tam jaskyne a budú uvedené v
učebnici.

Nízke Tatry

2

Expedícia do Demänovskej
ľadovej jaskyne

Orientácia na mape podľa
učebnice. Uvažovanie nad
pojmom kotlina, môže byť
formou diskusie. V čom je
kotlina výhodnejšia pre
založenie sídla ako pohorie.
Výhody a nevýhody.

Nízke Tatry

Pohorie Nízke Tatry je od Tatier oddelené Podtatranskou kotlinou, cez ktorú preteká rieka
Váh. Popri Váhu sú vybudované cesty aj železnica.

Nízke Tatry na mape

Pôjdem prstom po mape z Popradu smerom na západ k Liptovskému Mikulášu (B-4). Popri
rieke Váh v tomto smere sa tiahnu po pravej strane Tatry a po ľavej strane Nízke Tatry (B-4).
V nich sa nachádzajú doliny, kotliny, vrchy, ale aj jaskyne. A práve k jednej zaujímavej jaskyni
sa z Liptovského Mikuláša vyberieme.

1.

Kotlina je znížená časť medzi pohoriami. Prečo v kotlinách žije viac ľudí? Čo z tohto je pravdivé: Je tam teplejšie, tečie tadiaľ rieka, ľahšie sa budujú cesty a železnice. Ktorá z týchto
podmienok je najdôležitejšia na rozhodnutie založiť obec?
Napíšem svoj názor a zdôvodním, prečo si to myslím.

Expedícia k jaskyni

3

V Nízkych Tatrách je viac jaskýň. Jednou z nich je Demänovská ľadová jaskyňa s trvalým
ľadom. Tvar jaskyne pod povrchom bráni preniknutiu teplého vzduchu. V jaskyni sa našli
kosti jaskynného medveďa, ktoré ľudia považovali za kosti draka. Preto sa nazývala aj Dračia jaskyňa.

Orientácia na mape.

Zaujíma ma,
ako vzniká kvapeľ.
Je ako cencúľ? Môže
vzniknúť aj mimo
jaskyne?

2.

Ak sa vyberiem do Demänovskej ľadovej jaskyne z našej obce,
pôjdem podľa mapy cez obce (vymenujem najzaujímavejšie):

18

4

Ústredný motív č. 1: nájdenie polohy Demänovskej
ľadovej jaskyne na mape a informácia o ľadovej
jaskyni. Diskusia o tom, ako môže vzniknúť kvapeľ?
Ako sa môže udržať ľad pod zemou?
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Ústredný motív č. 2: environmentálna výchova –
prečo je treba chrániť prírodu. Kým sa vytvorí kvapeľ,
trvá to aj stovky rokov. Čo by sa dalo urobiť, aby
ľudia chránili prírodu. Napísať konkrétny návrh na
ochranu jaskyne – jeden návrh – môže byť formou
brainstormingu.

3.

4.

5.

Demänovskú ľadovú jaskyňu navštívi každý
rok veľa návštevníkov. Sprievodca v jaskyni
upozorňuje návštevníkov, že je zakázané dotýkať sa
a poškodzovať kvapľovú výzdobu.
Prečo je zákaz dotýkať sa kvapľovej výzdoby?
Môj názor:

5

Čítal som o tom:
Jaskynnú výzdobu tvoria kvaple.
Voda, ktorá kvapká zo stropu jaskyne,
vytvára kvapľovitý útvar,
ten sa pomaly zväčšuje smerom nadol.
Ak voda kvapká v jaskyni na zem
(hneď zamrzne), vznikajú
dohora rastúce
kvaple.

Napriek tomu, že je v ľadovej jaskyni zákaz ničiť kvaple, vždy
žd
d sa nájde
ájd niekto,
i kt
kto zákaz poruší. Na Slovensku je veľa pekných miest, ktoré treba chrániť.
Napíšem konkrétny návrh, ako presvedčiť ľudí, aby prírodu chránili a neničili ju.

Ústredný motív č. 3: vedieť
sformulovať otázku pre vedca.
Dôležité je naučiť sa vystihnúť
podstatu, vedieť, čo sa chcú
spýtať. Takéto úlohy je možné
často zadávať žiakom, jednak
sa viac začnú zaujímať o prácu
vedcov a rozhodnú sa aj oni
stať vedcom, jednak to rozvíja
ich prirodzenú zvedavosť
a hľadanie odpovedí na otázku.

6

Motivácia: žiaci majú možnosť
sami si vytvoriť expedíciu za
niečím zaujímavým a v tejto
úlohe to môžu vyjadriť. Môžu
argumentovať, prečo by to
bolo zaujímavé.

7

Záver – motivácia na budúcu
hodinu: ako vyzerajú obce? Jedna
dedina má drevené domčeky. Je
výnimočná na Slovensku.

8

Pri tabuľke znova reﬂexia žiakov - čo sa im na tejto
expedícii páčilo, čo ich prekvapilo a zapamätajú si to.
Môže sa opakovať aj niektoré, ktoré bolo v učebnici
uvedené. Cieľom je, aby žiak vedel čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal prednosť inému miestu.

9

Jaskyne skúmajú odborníci – speleológovia. Ak by bola možnosť spýtať sa niečo
speleológa o jaskyniach, moja otázka by znela takto:

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Kvaple v jaskyni

Pohoria a kotliny a ich rozloženie
Čítanie mapy

Nízke Tatry – pohorie

Demänovská ľadová jaskyňa –
otázka o jaskyniach
Návrhy na ochranu prírody

6.

Ak pôjdem ja na expedíciu do Nízkych Tatier,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Pôjdeme hľadať odpoveď na otázku,
prečo na Slovensku existuje dedina
s drevenými domčekmi, ktorá sa
za niekoľko storočí nezmenila.

19
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1

Úvod z minulej hodiny – ako môže vyzerať
obec, mesto vo všeobecnosti. Jedna obec na
Slovensku výnimočná - Vlkolínec.

Vlkolínec

Expedícia za pamiatkami
UNESCO

2

Cestovanie prstom po mape ako
prísť do Vlkolínca.

UNESCO je svetová organizácia. Jednou jej činnosťou je zaraďovať do Zoznamu svetových
kultúrnych a prírodných pamiatok objekty, aby boli chránené a zachovali sa. Je to naše kultúrne dedičstvo.

1.

Vlkolínec na mape

Z Demänovskej ľadovej jaskyne pôjdem prstom po mape cez Ružomberok do Vlkolínca
(B-4). Opíšem cestu podľa mapy.

Expedícia do Vlkolínca

Prečo sme si vybrali Vlkolínec na expedíciu? Bol medzi prvými zaradený k pamiatkam UNESCO. V tejto obci akoby sme sa odrazu vrátili sto rokov dozadu. Je to preto, lebo v celej dedine
sú staré drevenice. Nič sa tam nemení, aby sa uchoval pôvodný Vlkolínec.

3

Ústredný motív č. 1: Vlkolínec ako
jedna z pamiatok v UNESCO. Čo sú
pamiatky UNESCO, prečo sú pre
nás také zaujímavé. V tejto
metodickej príručke je aj celý
zoznam hmotných aj nehmotných
pamiatok zapísaných do Zoznamu.

Vlkolínec
je ukážkou, ako to
vyzeralo v dedinách
v minulosti. Obyvatelia
sa snažia zachovávať
čo najviac
pôvodného.

2.

4

Uvažujem, či je potrebné, aby sa zachovávali obce alebo ich časti v pôvodnom stave.
Uvediem, prečo je to potrebné alebo prečo nie.

Ústredný motív č. 2: uvažovanie, čo by sa stalo, keby
naša obec bola zaradená do UNESCO a chceli by sme
ju chrániť. Diskusia, každý môže povedať svoj názor.
Názory môžu žiaci prezentovať ako skupina. Môže byť
využitá metóda 6 mysliacich klobúkov.
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3.

4.

Myslím si, že v našej obci by sa mohli niektoré časti zaradiť do zoznamu chránených pamiatok. Ktoré časti obce sú výnimočné a bolo by dobré ich zachovať? Napíšem alebo nalepím
fotograﬁu a zdôvodním.

Pamiatky zapísané v Zozname UNESCO sú na mape označené symbolom
. Vyčítam
z mapy, ktorá pamiatka zapísaná v Zozname UNESCO je najbližšie k našej obci. Zistím informácie o nej.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Vlkolínec

Drevenica vo Vlkolínci

Význam UNESCO a ochrana
kultúrnych a prírodných pamiatok
Hodnotenie obce, či je vhodná
na zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO

5.

Nie je potrebné vedieť všetky
pamiatky, je potrebné len sa
rozprávať o tom, akým
spôsobom sa dajú zachovať
pamiatky a v čom je význam
celosvetovej organizácie
UNESCO na ochranu
pamiatok.

5

Reﬂexia: čo sa žiakom na tejto
hodine páčilo, čo ich zaujalo, čo
si budú všímať do budúcna.
Každý žiak nech si napíše
aspoň jednu vec, ktorá ho
zaujala. Ak nezapíše nič,
znamená to, že ho to nezaujalo
a aj to je informácia pre učiteľa,
aby zisťoval prečo.

6

Motivácia: žiaci majú možnosť
podľa mapy sami určiť, kam
by v danej oblasti chceli ísť,
čo ich na mape zaujalo.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
Expedícia na hrad do oblasti Orava,
ktorý poznajú z rozprávok (Kráľ Drozdia
brada).

8

Ak sa ja vyberiem na expedíciu za kultúrnymi a prírodnými pamiatkami
zo Zoznamu UNESCO, navštívim podľa mapy tieto miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Na hrad na vysokej skale.
Natočilo sa tam veľa rozprávok.

21
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1

Úvod z minulej hodiny – expedícia bude na
vysoký hrad nad riekou. Má polohu vysoko
na skale.

Orava

Expedícia na Oravský hrad

2

Oblasť Orava

Lokalizácie miesta na mape
podľa učebnice. Rieka Orava,
Oravský hrad, Oravský
Podzámok, priehrada.

Orava je názov oblasti okolo rieky s rovnakým názvom. Nad riekou je na vysokej skale postavený hrad. Pri obci Námestovo je vybudovaná priehrada. Ak chceme ísť na Oravský hrad,
dostaneme sa k nemu z obce Oravský Podzámok.

1.

2.

Orava na mape

Nájdem na mape Oravský Podzámok (A-4). Vyberiem si cestu, po ktorej sa do tejto obce
dostanem z Vlkolínca. Vypíšem si obce, cez ktoré pôjdem.

Z našej obce sa dá dostať podľa mapy na Oravský hrad cez tieto obce:

Expedícia na hrad

3

Cestovanie prstom po mape podľa
inštrukcií v učebnici. Ako sa dostať
do Oravského Podzámku.

3.

4

Ústredný motív č. 1: porovnávanie
fotograﬁe s mapou. Cieľom je, aby
žiaci vedeli analyzovať zobrazenú
krajinu na fotograﬁi a vedeli podľa
nej určiť miesto na mape. Je to
ťažká úloha, pri ktorej je potrebná
predstavivosť, tá je základom pre
čítanie mapy. Z mapy sa dá vyčítať,
na ktorej strane rieky je hrad.
A podľa toho vieme určiť polohu
princeznej v rieke.

54

Oravský hrad
je na vysokej skale
nad riekou. V minulosti
chránil obchodné cesty.
Jednou cestou
bola aj rieka.

Pozriem
i
sii dve fotograﬁe Oravského
é hradu. Na fotograﬁi vľavo vidieť, že v rieke stojí princezná. Ak aj fotograf stál v rieke, keď fotografoval, viem určiť, na ktorej strane rieky je
hrad. Krížikom označím na druhej fotograﬁi miesto, kde stojí princezná v rieke na prvej
fotograﬁi.
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4.

Opíšem podľa mapy krajinu okolo Oravského hradu.

Na ceste po tejto oblasti
navštívime niektoré zaujímavé
a záhadné miesta,
napríklad Oravu a Slanicu.
Pri budovaní priehrady
boli zatopené aj niektoré obce.
Jednou z nich bola Slanica
a ostrov na priehrade
je jej zvyšok.

5.

Môže
e
archeológ niečo
nájsť pod hladinou
priehrady?

Ústredný motív č. 2: ako mohla
vyzerať obec pred potopením.
Diskusia: bolo tam námestie,
ulice, obchody, škola? Čo by sa
dalo nájsť: zvyšky domov, ulíc?
Čo sa deje s obcou, ak je vo
vode?

5

Reﬂexia: čo sa žiakom na tejto
téme páčilo, čo ich zaujalo, čo
nové sa naučili, budú vedieť
určiť na mape, kde je Oravský
hrad? Cieľom je, aby žiak vedel,
čo videl, vedel určiť dôvod
výnimočnosti, rozvíja sa kritické
myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: Žiaci majú možnosť
povedať alebo napísať, že by
chceli vidieť aj niečo iné, čo
počuli o tejto oblasti alebo
našli na mape.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
do pohoria hľadať skameneliny na
Slovensku.

8

Zahrám sa na archeológa, ktorý ide preskúmať zatopenú obec. Porozprávam sa so spolužiakmi, ktoré časti mohla mať obec. Opíšem, ako mohla vyzerať obec pred zatopením.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Rieka Orava

Oravský Podzámok
Oravský hrad
Orava

Slanica

Porovnávanie fotograﬁí

6.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Hľadať skameneliny a hrať sa na paleontológov.
Na Slovensku je veľa pohorí s odtlačkami
morských živočíchov. Ako sa sem dostali morské
živočíchy? Poďme za záhadou.

23
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1

Úvod z minulej hodiny: ako sa sem mohli
dostať morské živočíchy. Je to síce na
vysvetlenie ťažké, ale skameneliny podobne
ako dinosaury je téma zaujímavá pre žiakov.

Veľká Fatra

Expedícia za skamenelinou

2

Orientácia na mape podľa
učebnice - vrátiť sa k mapke
národných parkov.

3

Cestovanie prstom po mape podľa
inštrukcií, ako sa dá dostať od
Oravského hradu do Veľkej Fatry.

Veľká Fatra

Chcem nájsť skameneliny, tak idem do Veľkej Fatry. Tam sa našli odtlačky morských živočíchov. Veľká Fatra (obrázok dolu) je pohorie, na ktorého území je národný park.

Skameneliny sú chránené

Veľká Fatra na mape

Na mape nájdem cestu z Oravského hradu do Martina (B-3,4) a odtiaľ popri rieke Turiec do
kotliny s názvom Turčianska kotlina. Z nej môžeme prejsť do Veľkej Fatry (B-4).

1.

2.

4

Centrom Turčianskej kotliny je Martin. Nájdem na mape ďalšie obce v Turčianskej kotline.

Cez ktoré obce pôjdem podľa mapy z našej obce alebo z okresného mesta do Martina?
Najväčšie z nich sú obce:

Ústredný motív č. 1: opis krajiny podľa mapových
znakov – tento typ úloh uplatňovať hocikedy – opíš
podľa mapových znakov ako vyzerá krajina.

56
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Ústredný motív č. 2: ako vznikli skameneliny –
jednoduché vysvetlenie ako sa dostali skameneliny
morských živočíchov do pohorí Slovenska. Netreba
vysvetľovať celý postup. K vysvetleniu, čo je
skamenelina a na motiváciu je vhodné previesť
jednoduchý pokus.

5

Expedícia do Veľkej Fatry za morskými živočíchmi

Pohorie je tvorené horninami. Vzniklo pred mnohými miliónmi rokov. Horniny vznikli aj z ulít
odumretých morských živočíchov. Keď morské živočíchy uhynuli, klesli na dno mora. Na dne
mora sa hromadili telá a schránky živočíchov, ktoré zakrylo bahno. Za milióny rokov bahno
stvrdlo aj s odumretými živočíchmi a schránkami živočíchov. Vznikli skameneliny. Keď sa
dvíhalo – formovalo pohorie Veľká Fatra, pohybmi zemského povrchu sa dostali na povrch
aj skameneliny.

3.

4.

Čítal som
v encyklopédii, že sa za
skamenelinu považuje zvyšok
alebo odtlačok niekdajších živočíchov
alebo rastlín, ktorý sa zachoval
v hornine. Skamenelina sa vytvára
po odumretí organizmu a jeho
„pochovaní“ v bahne
na dne mora.

Pokus: Ako si vyrobiť odtlačok
Pomôcky: mušle, listy, prázdne ulity, plastelína,
sadra, voda, vedierko na rozrobenie sadry s vodou,
podložky na ukladanie vyrobených odtlačkov.
Postup: Z plastelíny vytvarujem misku,
na ktorú sa bude dať odtlačiť zvolený predmet.
et o
dstrá
ránim
m.
Do plastelíny vtlačím predmet. Po odtlačení predmet
odstránim.
ou.
Vzniknutý obraz po predmete zalejem tekutou sadrou.
Keď sadra stvrdne, opatrne odstránim plastelínu.

Skameneliny skúmajú paleontológovia.
Moja otázka pre nich: Aký má význam paleontológia?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Veľká Fatra na mape

Reﬂexia žiakov: čo nové sa
dozvedeli, čo ich zaujalo, čo by
nevedeli, keby sa vlastivedu
neučili. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: čo by žiaci chceli
vidieť v tejto oblasti, kam by
chceli ísť, čo zaujímavé našli
podľa mapy.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
kto bol Jánošík? A kde sa dá ukryť
poklad?

8

Skameneliny
Martin

Turčianska kotlina

Pokus: Ako si vyrobiť skamenelinu

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
podľa mapy navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Skúmať,
kde mohol Jánošík
zakopať svoj poklad.
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1

Úvod z minulej hodiny – uvažovanie, kam by
sa dal ukryť poklad. Na ukrytie pokladu je
najlepšie miesto, napríklad diera v skale, za
vodopádom, pod turistickým rebríkom.

Malá Fatra

Expedícia za Jánošíkovým pokladom

2

Malá Fatra

Orientácia na mape podľa
učebnice. Nájsť pohorie na mape
podľa inštrukcie a národný park
podľa mapy.

Malá Fatra je pohorie oddelené od Veľkej Fatry Turčianskou kotlinou. Riekou Váh je rozdelené na dve časti.

Malá Fatra na mape

Z Martina bude viesť moja cesta prstom po mape do pohoria Malá Fatra (B-3, A-4)
k obci Terchová (A-4).

1.

Podľa znakov na mape a fotograﬁe opíšem, ako vyzerá oblasť v Malej Fatre
okolo obce Terchová (A-4).

V Malej Fatre
je obec Terchová
a nad ňou je socha
Jánošíka.

3

Zistím,
kto bol Jánošík.

Cestovanie prstom po mape –
podľa inštrukcií v učebnici.

Expedícia za pokladom

Terchová je rodisko Juraja Jánošíka. V minulosti sa šírila povesť, že v Malej Fatre zakopal
Jánošík poklad. Tá časť sa volá Jánošíkove diery. Je to neďaleko Terchovej.

2.

Budem pátrať, kde by mohol Jánošík ukryť poklad. Budem mať na pomoc dve fotograﬁe.
Na fotograﬁách vidieť skaly, vodopády, rebríky pre turistov.
Porovnám fotograﬁe a tipnem si miesto, ktoré je najvhodnejšie na úkryt pokladu.
Mohlo by to byť miesto na fotograﬁi 1 alebo 2? Prečo?
Napíšem ku každej fotograﬁi svoj názor.

Mohlo by to byť na fotograﬁi 1, lebo

Mohlo by to byť na fotograﬁi 2, lebo

Pohorie je tvorené viacerými horninami, ktoré sú rôzne odolné voči vode a vetru. Vietor aj
voda postupne dokážu rozrušiť skaly. Menej odolné horniny vietor a voda rýchlo rozrušia.
(Na s. 32 má Michal obrázok schémy.)

26

4

Ústredný motív č. 1: rozhodnutie, ktoré miesta na
fotograﬁi by boli vhodné na úkryt. Výsledkom
môžu byť obidve miesta. Ide o čítanie
a analyzovanie fotograﬁe. Precvičuje sa vizuálna
gramotnosť.
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Vidím,
že ukryť poklad
nebolo ťažké.
Vieš prečo?

3.

4.

Vedci, ktorí sa zaoberajú horninami a ich zložením, sa nazývajú geológovia.
Mám pre geológa otázku. Napíšem si ju.

Zahrám sa na reportéra televízie a jednou vetou dám divákom informáciu o výsledkoch
hľadania Jánošíkovho pokladu. Takto znie moja informácia:

Malá Fatra

Porovnávanie fotograﬁí

Informácia o Jánošíkových dierach
Terchová

Otázka pre geológa

Vytvorenie krátkej informácie

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
podľa mapy navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

5

Ústredný motív č. 2: vytvorenie
správy. Rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti. Nejde o slohový
útvar – správu, ide o schopnosť
vyjadriť podstatu a prezentovať
ju. Hodnoťte schopnosť
argumentácie a originalitu na
základe opisu prírody.

6

Reﬂexia: čo nové si žiaci
zapamätali, čo ich zaujalo,
čím je táto oblasť výnimočná,
čo im bude pripomínať učivo
o Malej Fatre, čo povedia
doma o Malej Fatre a o učive
vlastivedy. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja
sa kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

7

Motivácia: žiaci majú možnosť si vybrať
miesto podľa mapy v tejto oblasti,
ktoré by chceli navštíviť.

8

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
ako vyzerá plť?

9

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

5.

Reﬂexia: sformulovanie
otázky pre geológa.
Vyjadrenie podstaty, čo sa
chcem spýtať, čo ma
konkrétne zaujíma.

?

27

Plaviť sa na plti po rieke Váh
okolo hradu Strečno.
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1

Úvod z minulej hodiny – v minulosti okolo
Strečna sa dalo prejsť len po rieke.

Strečno

Expedícia na pltiach k hradu

2

Váh

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha hradu a tok
rieky Váh, určiť podľa mapy.

Je to najdlhšia rieka na Slovensku. Vznikol sútokom dvoch riek – Bieleho a Čierneho Váhu.
Tečie okolo hradu Strečno. Pri Komárne (D-2) sa Váh vlieva do Dunaja. Z tejto informácie
viem určiť smer toku rieky Váh.

Strečno a rieka Váh na mape

Hrad Strečno je postavený na skale na ľavom brehu rieky Váh.
Na mape nájdem hrad Strečno (A-3) podľa mapového znaku. Na pltiach prevážali v minulosti
pltníci po Váhu rozličný tovar. V súčasnosti sa na pltiach môžu previezť turisti.

3

V minulosti
tu nebola dobrá cesta,
najlepším dopravným
prostriedkom
boli preto plte.

Cestovanie prstom po mape podľa
inštrukcií. Akým spôsobom sa dá
dostať do Strečna.

Expedícia k pltiam na Váhu

V minulosti veľa pltí stroskotalo na skalách v rieke Váh.
Pltníci nazvali dve najväčšie skaly v rieke Margita a Besná. Vznikla o nich aj povesť.

1.

Zhotovím si z dreva zmenšeninu plte.
Udrží sa na vode?
Napíšem svoj predpoklad a overím si ho.

Model plte

4

Ústredný motív č. 1: význam plte pre dopravu
v minulosti a dnes. Prečo si plte zvolili ľudia
v minulosti ako dopravný prostriedok?
Interpretačný text s použitím 4 daných slov.
Vyrobenie si plte, z čoho je plť vyrobená?
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Ústredný motív č. 2: prepojenie fotograﬁe s mapou.
Odpovede sú možné len s mapou. Určiť miesto
odkiaľ je urobená fotograﬁa. Je to pohľad z hradu,
pod hradom je rieka. Treba sa pozrieť na mapu, na
ktorom brehu rieky je postavený hrad.

2.

3.

5

Predstavím si, že som pltník. Prevážam turistov, blížim sa k hradu Strečno. Moja informácia
pre turistov bude mať štyri vety a použijem v nich slová: hrad, Váh, povesť, plť.

Na obrázku vpravo je pohľad z hradu na rieku.
K fotograﬁi môžu byť otázky:
a) Ktorým smerom tečie rieka?
Viem určiť podľa obrázka?
Vyznačím smer toku v obrázku šípkou.
b) Aký má názov pohorie na ľavom brehu rieky?
c) Aký názov má pohorie na pravom brehu rieky?
Čo sa môžem ešte spýtať podľa mapy?
______________________________________
Moje odpovede podľa mapy:

a) ____________________________________

b) ____________________________________
c) ____________________________________

4.

Nie je
Margita a Besná
povesť?

Vstupujem do hradu. Možno sa tam dozviem,
kto boli Margita a Besná.
Moje zistenie o Margite a Besnej.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Tvorba sprievodcovského
textu pre pltníka
Povesť Margita a Besná

Porovnanie fotograﬁe a mapy

Bádanie, prečo sa plť nepotopí
Čítanie mapy

5.

Zistenie, prečo sa skaly volajú
Margita a Besná. Povesť je
možné nájsť v rôznych zdrojoch.
Je to typická povesť pre túto
oblasť.

Reﬂexia: ktoré nové pojmy sa
žiaci dozvedeli, ako sa
zlepšili v čítaní mapy, každý
môže zapísať svoje predstavy
a v závere hodiny si ich povie.
Cieľom je, aby žiak vedel, čo
videl, vedel určiť dôvod
výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

7

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta, kde je na námestí číselná tabuľa.
Každé číslo na tabuli informuje o nejakej udalosti.

Možnosť pre každého žiaka uviesť
svoje miesto, kam by chcel ísť podľa
mapy v tejto oblasti.

8

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
do Žiliny za Petrom Saganom.

9

29
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1

Úvod z minulej hodiny. Tabuľa v Žiline
s číslami.

Žilina

Expedícia za číselnou tabuľou

2

Žilina

Orientácia na mape podľa
učebnice, kde sa nachádza Žilina
a ako je vyznačená na mape.

Mesto leží na rieke Váh. Najčastejšie fotografovanou
časťou Žiliny je kostol a námestie.

Máš tušenie,
čo môžu ešte
znamenať čísla na
tejto tabuli?

Žilina na mape

3

Podľa mapy pôjdem zo Strečna popri rieke
Váh až k mestu Žilina (A-3) v Žilinskej kotline.
Rieka Kysuca priteká z oblasti Kysuce a v Žiline sa vlieva do Váhu. V oblasti Kysuce sú najväčšie mestá Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Cestovanie prstom po mape
zo Strečna do Žiliny.

A
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Tabuľa v Žiline

V Žiline sa veľa ľudí pristaví na námestí pri tabuli s číslami. Čísla sa na nej menia a oznamujú, čo všetko sa v Žiline alebo Žilinčanom udialo. Napríklad, koľko má mesto rokov, koľko
detí sa v ňom narodilo, koľko domov sa postavilo, koľko áut sa vyrobilo v automobilke, koľko študentov zmaturovalo alebo koľko ich je na univerzite.

1.

4

Toto číslo už Peter Sagan prekonal a tak rozmýšľam, ktoré iné číslo by tam Žilinčania mohli
dať teraz o Žiline. Zistím jeden zaujímavý číselný údaj o Žiline.
Navrhujem číslo:
Moje vysvetlenie čísla je:

Ústredný motív č. 1: vymýšľanie čísel, ktoré by
informovali o udalosti v Žiline. Ak by bola v našej
obci takáto tabuľa, čo by bolo na nej? Vymýšľanie
príbehov.
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2.

3.

4.

Ak pôjdem z nášho okresného mesta do Žiliny, tak musím ísť podľa mapy cez obce
(napíšem tie, ktoré sa mi zdajú najzaujímavejšie):

Zistím zaujímavý údaj o našej obci. Ak by bola taká tabuľa v našej obci, ako je v Žiline,
mohlo by tam byť číslo ................ a znamenalo by to:

Žilina leží na sútoku riek Váh a Kysuca. Pri sútoku sa nachádza Budatínsky zámok.
Kde sa nachádza v štvorcovej sieti mapy?
Váh ďalej tečie podľa mapy k mestu:

Ústredný motív č. 2: prepojenie
fotograﬁe a mapy. Budatín
a sútok riek Váh a Kysuca.
Čítanie mapy a obrázka ako
vyzerá sútok a ako je zaznačený
na mape.

5

Reﬂexia: s akými pojmami
alebo zaujímavosťami sa bude
žiakom spájať Žilina. Čo ich na
Žiline zaujalo, budú vedieť, kde
je Žilina a ako by sa tam dostali
podľa mapy? Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: majú možnosť
uviesť aj niečo iné v oblasti,
čo ich zaujíma a čo našli na
mape.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
vietor a dážď dokážu vymodelovať
skalné mesto.

8

Toto
je Budatínsky
zámok.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Žilina na mape

Sútok Váhu a Kysuce
Číselná tabuľa

Budatínsky zámok

Vyjadrenie informácií o obci číslami

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do oblasti na Slovensku,
ktorá má názov aj skalné mesto.
Možno je zakliate. Vidieť tam,
aké výtvory dokáže príroda vytvoriť.
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1

Úvod z minulej hodiny. Miesto na Slovensku
so zaujímavými skalami.

Súľovské vrchy

Expedícia do skalného mesta

2

Súľovské vrchy

Orientácia na mape podľa
učebnice. Súľovské vrchy
a Súľovské skaly.

Pohorie, ktorého časťou sú Súľovské skaly.

Súľovské vrchy na mape

Pôjdem prstom po mape zo Žiliny do Považskej Bystrice popri rieke Váh. Po ľavej strane
Váhu sú na mape vyznačené Súľovské vrchy so Súľovskými skalami (A-3). Za mestom Bytča
odbočím doľava a budem hľadať dedinu Súľov-Hradná. Tam nájdem skalné mesto.
Toto
sa volá
skalné mesto?
Pekné!

3

Cestovanie prstom po mape
zo Žiliny do obce
Súľov-Hradná.

Skalné mesto

Prečo skalné mesto? Súľovské skaly sú z mäkších a tvrdších hornín. Vietor naráža do skál,
vytvoria sa pukliny, dostane sa do nich voda. Pri nízkych teplotách voda zamrzne, čo skaly
rozruší. Mäkké časti skál sa drobia rozrušením skôr, ľahšie ako tvrdšie. Nepravidelným uvoľňovaním častí skál vznikli rozličné tvary skál. Ľudia ich začali pomenúvať podľa toho, čo im
pripomínali, napríklad brána, veža, sova a sovička, okno, hríb a podobne. Tak vznikol názov
skalné mesto.

pôs o

4

Ústredný motív č. 1: opis skalného
mesta. Ako môžu vzniknúť také
zvláštneskaly vplyvom dažďa
a vetra. K tomu je možné urobiť
jednoduchý pokus, na ktorom sa dá
vysvetliť modelovanie povrchu
zeme. Zaujímavé skalné útvary –
výnimočné skalné mesto na
Slovensku.

b en

ie ve

tra

Pôsobením vetra
Do vzniknutej pukliny
sa naruší povrch skaly. v skale sa dostane voda.

Voda zamrznutím
zväčšuje svoj objem.

Nakoniec dochádza
k rozrušeniu skaly –
oddeleniu časti.

Sova a sovička

1.

Pouvažujem, použijem Michalovu schému a fotograﬁe
a vysvetlím vznik skalného mesta.
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2.

Na fotograﬁi skalného útvaru sova a sovička vyznačím, kde vidím dve sovy.

3.

Z mojej obce do Súľova pôjdem podľa mapy cez obce (vypíšem najzaujímavejšie):

4.

Práca vo dvojici. Na fotograﬁi vľavo urobenej zo skál vidieť dedinu Súľov-Hradná.
Do rámčeka vpravo doplním do krúžkov písmená, ktoré určujú jednotlivé prvky krajiny
na obrázku vľavo:
H – pohorie

L – les

S – skaly

D – obec

C – cesta

So spolužiakom si navzájom skontrolujeme, či máme písmená doplnené správne.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Súľovské skaly
Skalné útvary

Obec Súľov-Hradná

Ústredný motív č. 2: prepojenie
fotograﬁe s mapou vytvorenie
schémy z fotograﬁe na základe
vlastných symbolov. Podpora
čítania mapy, analyzovanie
mapy, uvedomovanie si polohy
prvkov krajiny na mape.

5

Reﬂexia: čo nové sa žiaci
naučili aktívnym spôsobom, čo
ich zaujalo. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: čo by chceli v tejto
oblasti ešte navštíviť?

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
prečo je Slovensko krajina hradov?

8

Obrázok krajiny len podľa znakov
Vznik skalného mesta

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim
podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Za hradmi, ktoré sa na Slovensku
stavali na obranu pred nepriateľom.
Prečo je na Slovensku tak veľa hradov?
Dozvieme sa na ďalšej expedícii.

33
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1

Úvod z minulej hodiny. Budeme bádať – prečo
je na Slovensku tak veľa hradov.

Obrana pred tatárskym vpádom
Expedícia k hradom

2

Hrady na Slovensku

Ústredný motív č. 1: uvažovanie,
prečo sa stavali hrady a kde
bolo najlepšie postaviť hrad.

Na Slovensku je postavených veľa hradov. Aj okolo Váhu sú zrúcaniny, ktoré kedysi boli
hradmi. Pred mnohými rokmi na súčasné slovenské územie vtrhli nepriatelia z ďalekých
krajín. Hľadali územie, kde by sa usadili. Boli to Tatári. Ľudia, ktorí žili na našom území, sa
ich báli a nechceli sa vzdať miesta, kde žili.

Hrady ako obrana pred nepriateľom

Kedysi bolo na našom území kráľovstvo. Kráľ rozhodol, že na obranu pred nepriateľmi treba
postaviť hrady, kde by sa dalo ukryť.

Čítal som,
že hrady stavali
na vyvýšenom mieste,
odkiaľ bolo vidieť
do okolia, či sa neblíži
nepriateľ.

3

Vyberieme si tri hrady popri
Váhu na prvej trase. Prečo sú
postavené tak vysoko? Táto
téma je prepojením dejepisnej
témy a geograﬁckej témy. Cez
oblasť na Považí sa dá vrátiť do
minulosti k tatárskym vpádom.

Popri Váhu sú na kopcoch postavené tri hrady. Sú blízko seba, takže z hradov by sa dalo
dávať si navzájom znamenie, že sa blíži nepriateľ. Názvy hradov sú Hričov, Súľov a Považský
hrad (A-3).

1.

Tieto tri hrady spojím na mape čiarami. Vypočítam vzdušné vzdialenosti medzi hradmi.
Mohli si dávať na diaľku signály? Porozprávam sa so spolužiakmi, či existoval spôsob, ktorým by to bolo možné, a aké signály si mohli dávať.
Vzdialenosti medzi hradmi

cm

km

Hrad Hričov – hrad Súľov

Hrad Hričov – Považský hrad
Považský hrad – hrad Súľov

O Považskom hrade sa hovorí aj toto

Kedysi dávno na Považskom hrade žili dvaja bratia Rafael a Ján Podmanický. Ich otec Samuel chcel z chlapcov vychovať rytierov, preto ich poslal ku kráľovi do služby. Z dvoch bratov
sa však stali známi lúpežníci, ktorí napádali okolité hrady.
Dnes je Považský hrad zrúcanina.

34

4

V súvislosti s hradmi je možné uviesť ľubovoľný
príbeh alebo krátku povesť.
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Ústredný motív č. 2: súčasťou vlastivedy je aj práca
s fotograﬁami, čítanie fotograﬁe, prepájanie
fotograﬁe s mapou. Tento typ úloh sa dá aplikovať na
rôzne fotograﬁe. Čo je na mape, kde sa dané miesto
nachádza, ktoré je na fotograﬁi, odkiaľ je to
fotografované a pod. Pomohlo to, že boli hrady
vysoko postavené na obranu pred tatárskymi
nájazdmi?

2.

3.

Predstavím si,
že mám brániť Považský hrad.
Na obrázku vpravo je pohľad
z hradu, je vidieť cestu a rieku.
Z hradu Súľov hlásia,
že nebezpečenstvo sa blíži od Žiliny.
Nakreslím šípkou do obrázka smer
z Považského hradu do Žiliny.
Mám sa pozerať z hradu napravo
alebo naľavo?
Pomôžem si mapou. Riešenie:

5

Pozerám sa
dobrým smerom?
Overím si na
mape.

Na Slovensku je veľa hradov, vznikali z rôznych dôvodov.
Ktorá zrúcanina alebo hrad je najbližšie k našej obci? Prečo bol postavený?
Na obranu pred Tatármi? Napíšem názov hradu a čo sa mi podarilo zistiť.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Obdobie tatárskych nájazdov
na územie Slovenska

Reﬂexia: čo bolo zaujímavé, čo
nové sa žiaci dozvedeli
aktívnym spôsobom cez
riešenie úloh. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: možnosť vybrať si
aj iné hrady a zistiť, prečo sa
stavali hrady. Je nejaký hrad
blízko obce? Prečo bol
postavený?

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
studňa s povesťou o Turkovi Omarovi.

8

Hrad Súľov

Považský hrad
Hrad Hričov

Porovnávanie fotograﬁe s mapou
Dôvody stavby hradov

4.

Možno sa vyberiem na expedíciu na ľubovoľný hrad na Slovensku.
Názov hradu __________________________________________

5.

V triede si vytvoríme zoznam hradov,
ktoré by sme všetci spolu chceli navštíviť.

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta s hradom so studňou,
ku ktorej sa viaže povesť z obdobia
tureckých vpádov.

35
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1

Úvod z minulej hodiny –Trenčín
a Trenčiansky hrad.

Trenčín

Expedícia za studňou

2

Orientácia na mape podľa
učebnice – vyhľadanie mesta,
rieky podľa učebnice, určenie
polohy Trenčína.

Trenčín

Trenčín je mesto na západnom Slovensku pri rieke Váh. Nad mestom je postavený hrad.

Ako vyzerá
hrad z námestia,
pozriem sa
cez QR kód.

3

Cestovanie prstom po mape
z Považského hradu do
Trenčína.

Trenčín na mape

Z Považského hradu pôjdem do Považskej Bystrice.
Tam môžem nastúpiť na vlak a odviezť sa do Trenčína (B-2).

1.

4

Opis krajiny na základe
mapových znakov.

Sadnem si vo vlaku k oknu na ľavej strane. Ktoré pohorie budem vidieť po ľavej strane železnice? Cez ktoré obce pôjdem podľa mapy z Považskej Bystrice do Trenčína?

Expedícia na hrad

Expedícia ma zavedie na hrad k hradnej studni. Viaže sa k nej Povest o láske tureckého
šľachtica Omara ku krásnej Fatime, zajatkyni trenčianskeho hradného p
pána.

Na Trenčiansky hrad prišli hostia, ktorí doniesli správu, že
územie chcú napadnúť Turci. V boji zvíťazili nad Turkami vojaci
hradného pána. Boli veľmi prekvapení, keď zistili, že veliteľom
tureckého vojska bola žena Fatima. Tak sa Fatima dostala do
zajatia. Mala milého, ktorý sa volal Omar. Chcel Fatimu vykúpiť.
Hradný pán mu prisľúbil, že keď vykope studňu, dá im slobodu.
Omar dlho kopal, ale vody nebolo.
Konečne sa po troch rokoch objavila na dne studne v malom
množstve voda a všetci sa zaradovali. Prvú čašu vody Omar podal hradnému pánovi so slovami: „Vodu máš, ale srdce nemáš“.

5

Ústredný motív č. 1: povesť –
čítanie povesti, interpretácia
povesti.

68

Tu je moja
obľúbená povesť,
prečítaj si ju.
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2.

Povesť môže byť vymyslená,
ale niečo je v nej pravdivé. Zistím, čo je pravdivé
v tejto povesti a čo je vymyslené.

3.

Ako
A
ko by vyzeral
tvoj komiks
k tejto povesti?

Nevieš kresliť?
Tak len píš.

Reﬂexia: čo sa žiaci dozvedeli
vďaka tejto expedícii, čo ich
zaujalo, čo sa žiakom na tejto
expedícii páčilo, čo nové sa
naučili, čo budú vedieť, keď sa
povie Trenčín. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: čo iné by ešte
chceli žiaci navštíviť
v Trenčíne alebo v okolí podľa
mapy.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
pokračujeme popri Váhu do kúpeľného
mesta.

8

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Studňa na hrade a povesť
Hrad

Vytvorenie komiksu k povesti
Čítanie mapy

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, chcem navštíviť podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

37

K soche na moste
v kúpeľnom meste pri Váhu.
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1

Úvod z minulej hodiny - mesto,
ktoré má v znaku lámača barle.
Príchod z Trenčína do Piešťan.

Piešťany

2

Expedícia k soche na moste

Orientácia na mape podľa
učebnice – poloha Piešťan, rieka
Váh na mape.

Piešťany

Piešťany sú kúpeľné mesto. Napovedá to mapový znak kúpeľov pri názve mesta. Symbolmi
Piešťan sú Kolonádový most a socha známa pod názvom Lámač barlí. Znak kúpeľov sa na
mape nachádza aj pri iných mestách na Slovensku.
Znak kúpeľov podľa mapy je ______________

Piešťany na mape

3

Prstom po mape pôjdem z Trenčína popri rieke Váh do mesta Piešťany (C-2).

Cestovanie prstom po mape.

1.

Ak pôjdem po ceste, na ktorej strane cesty budem vidieť hrad Beckov (B-2),
na ľavej alebo na pravej? Porovnám to s mapou.

Expedícia ku Kolonádovému mostu

4

5

Pre návštevníkov Piešťan je zaujímavý Kolonádový most. Ľudia, ktorí
sú v kúpeľoch, sa na ňom stretávajú
a prechádzajú sa. Most je symbolom oddychu. Pri vstupe na most je
socha muža, ktorý láme barlu.
Kolonádový most spája mesto s Kúpeľným ostrovom.

Opis krajiny podľa mapových
znakov. Vyhľadávanie miest
podľa mapového znaku – kúpele.
Orientácia na celej mape,
využívanie štvorcovej siete na
mape.

Ako to vyzerá
na Kúpeľnom ostrove,
pozriem sa
cez QR kód.

Ústredný motív č. 1: kúpele,
znak kúpeľov, Kolonádový
most, socha.

2.

Na Kúpeľnom ostrove vyvierajú zo zeme liečivé pramene. Na čo sa využívajú? Budem bádať.
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3.

4.

Na Slovensku je viac kúpeľov, v ktorých sa liečia rozličné choroby.
Na mape zistím, ktoré kúpele sú najbližšie k našej obci.

Ústredný motív č. 2: kúpeľný
ostrov - prepojenie
fotograﬁe s mapou.
Orientácia na mape.

6

Reﬂexia: čo bolo pre žiakov
objavné, čo nové vedia, čo ich
bavilo, aké nové pojmy sa
dozvedeli. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

7

Motivácia: kam by oni išli na
expedíciu do tejto oblasti, čo
by si vybrali podľa mapy.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
expedícia za usmiatou vežou.

9

Nasledujúca fotograﬁa je urobená z Kúpeľného ostrova.
Ponad mŕtve rameno je vidieť pohorie. Aký názov má to pohorie? Zistím na mape.

Kúpeľný
ostrov obkolesuje
rieka Váh
a mŕtve rameno
rieky Váh.

Mŕtve
M
ŕ
rameno,
to ssom už počul.
Zn
Znamená to,
že v mi
minulosti tu tiekla
voda a teraz
už netečie?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Kúpeľný ostrov

Kolonádový most

Socha -Lámač barlí
Mŕtve rameno

Liečivé pramene a kúpele
Čítanie mapy

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do najstaršieho mesta na Slovensku,
k veži na námestí, ktorá sa usmieva
na svojich obyvateľov.

39
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1

Úvod z minulej hodiny- čím je zaujímavá
ďalšia oblasť.

Trnava

2

Orientácia na mape podľa
učebnice – poloha Trnavy.

Expedícia k usmiatej veži

Trnava

Mesto Trnava sa nazýva aj Slovenský Rím, lebo je v ňom postavených veľa kostolov.

3

Opis krajiny na základe
mapových znakov.

1.

2.

Trnava na mape

Pôjdem prstom po mape z Piešťan do Trnavy (C-2). Vyčítam z mapy a opíšem, akou krajinou
prechádzam.
Ak pôjdem z nášho okresného mesta do Trnavy, budem prechádzať podľa mapy cez obce:

Expedícia k veži, k hradbám

4

Cestovanie prstom po mape
z Piešťan do Trnavy. Využívanie
témy cestovania po mape cez
rôzne miesta.

Veža sa nachádza na námestí v strede Trnavy. Z nej bolo kedysi vidieť až za hradby mesta.
Bolo to dôležité pri obrane proti nájazdom nepriateľov. Akoby úsmev veže vytvárajú slnečné hodiny.
Najstarší kostol v Trnave je Bazilika sv. Mikuláša. Nachádza sa neďaleko zachovaných
tehlových hradieb. Bolo to kedysi opevnenie mesta na obranu. Dodnes sa zachovala
veľká časť hradieb, preto sú trnavské hradby významnou historickou pamiatkou na
Slovensku aj v strednej Európe.

Stále
sa usmieva.
QR kód – pohľad
z veže.

Toto
sú tie hradby
z tehál?

Bazilika sv. Mikuláša

40
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3.

Ústredný motív č. 1: práca s plánom miesta.
S plánom sa dajú robiť rôzne úlohy. Môžete zadávať
žiakom rôzne objekty, vyhľadávať vzdialenosti, žiaci
si sami môžu zadávať úlohy. Úlohy s plánom
vlastného sídla alebo okresného mesta.

5

Reﬂexia: čo sa žiaci vďaka tejto
expedícii naučili, čo sa im na
tejto expedícii páčilo, čo si
zapamätajú, aké nové pojmy,
čítanie mapy. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: ak by chceli ísť do
tejto oblastí, čo by chceli
navštíviť, nech sa pozrú na
mapu a zdôvodnia svoj výber.

7

Záver: za osobnosťou, ktorá posledné
roky svojho života prežila v Modre.

8

K ďalšej úlohe
potrebujem
plán mesta Trnava.
Pripravím si
prechádzku mestom
pre kamarátov.
Kamaráti chcú vidieť:
mestskú vežu na
Trojičnom námestí,
Baziliku sv. Mikuláša,
hradby
a futbalový štadión.
Stretneme sa pri
Kostole sv. Heleny.
Vyznačím si
v pláne mesta trasu,
ktorá spojí
Kostol sv. Heleny,
mestskú vežu,
Baziliku sv. Mikuláša
a futbalový štadión.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Hradby
Veža

Sprevádzanie kamarátov

Orientácia v pláne mesta

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Pán, za ktorým pôjdeme,
nemá veľa fotograﬁí. Vieme ale, že rád chodil
na prechádzky do lesa v Malých Karpatoch.

41
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2

Úvod z minulej hodiny – Ľudovít Štúr. V učebnici sú
osobnosti prepojené s geograﬁckým priestorom, pretože
žili v nejakej oblasti a to ich ovplyvňovalo. S Ľudovítom
Štúrom sa spájajú viaceré miesta na Slovensku,
v učebnici je Modra, avšak môžete si vybrať aj iné miesto
a cez konkrétne geograﬁcké miesto vysvetliť význam
Ľudovíta Štúra pre Slovensko.

Modra

2

Expedícia za Ľudovítom Štúrom

Orientácia na mape podľa
učebnice. Poloha Modry a Malé
Karpaty.

Modra

Je to mesto v blízkosti pohoria Malé Karpaty.
r.
Modru sme si vybrali, pretože v nej prežil posledné roky svojho života Ľudovít Štúr.
Je tam aj pochovaný.

1.

Modra na mape

Cestujem prstom po mape z Trnavy do Modry (C-1).
Vypočítam skutočnú vzdialenosť podľa graﬁckej mierky mapy.

Modra a Ľudovít Štúr

3

Keď žili Slováci kedysi dávno v kráľovstve
Rakúsko-Uhorsko, hovorili rôznymi nárečiami. Vytvoriť jednotný jazyk – základ slovenčiny sa Ľudovítovi Štúrovi podarilo v roku
1843. Pred ním sa o to snažili viacerí. On bol
úspešný, aj keď sa slovenský jazyk ešte potom menil.

Cestovanie prstom po mape. Ako
sa dostať z Trnavy do Modry.

2.

4

Ústredný motív č. 1: cez počítač
nájsť webovú stránku a hrať sa so
slovenčinou. Žiaci si uvedomia, ako
sa postupne vyvíjal spisovný jazyk
a aj ako sa ešte v súčasnosti stále
vyvíja. Prepojenie s jazykom žiakov
a emotikonmi. Ako by oni napísali
vetu vo svojom jazyku.

Emmka
spievala v nárečí
z východného Slovenska.
Na Slovensku je viac nárečí.
Hovoria nimi pôvodní obyvatelia
Teraz
menších území (častí).
som pochopila
som
Niektoré nepoznám.
vý
význa
význam
jednotného
jazyk – spisovnej
jazyka
s
slovenčiny.

Veta: Objavovať krásy Slovenska na vlastivede
v štúrovčine by mala takúto podobu a znaky:
Objavovať krási Slovenska na vlasťiveďe.
Na stránke: http://zlatyfond.sme.sk/ludevit/text.php
možno nájsť prepis textu zo slovenčiny do pôvodného
jazyka podľa Štúra – štúrovčiny. Vyskúšam to.
Moja veta:

Prepis do štúrovčiny:

Ako sa učil Ľudovít Štúr, keď mal toľko rokov ako ja?

Najprv chodil do školy v Uhrovci (B-3), kde sa narodil. Tam ho učil otec. Keď mal dvanásť
rokov, odišiel na dva roky do školy do mesta Györ. (Je v dnešnom Maďarsku.) Učil sa dejepis,
maďarčinu, nemčinu aj gréčtinu. Potom odišiel študovať do Bratislavy.

Expedícia po chodníku Ľudovíta Štúra v Modre

Z Modry do pohoria Malé Karpaty vedie chodník, po ktorom rád chodieval Ľudovít Štúr. Na
tom mieste postavili na jeho pamiatku lavičku. Chodník je označený modrou turistickou
značkou. Má názov Chodník Ľudovíta Štúra a vedie k Štúrovej lavičke.

42

5

Ústredný motív č. 2: osobnosti bývajú pre žiakov
často abstraktné a väčšinou sa učí len o ich význame,
o tom, čo urobili. Chceme upozorniť žiakov, že aj
Ľudovít Štúr bol žiak a uviesť stručne ako sa učil.
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Ústredný motív č. 3: človek je prepojený
s prostredím. Ľudovít Štúr rád chodieval na
prechádzky do Malých Karpát. Dodnes sa chodník
nazýva po ňom. Na pamiatku bola vytvorená lavička
a nazvaná jeho menom. Bohužiaľ lavička je zničená,
a preto je úloha pre žiakov navrhnúť novú lavičku.
Cez návrh lavičky si žiaci môžu vybrať jednu
vlastnosť, ktorú by na lavičke chceli o Ľudovítovi
Štúrovi zdôrazniť.

6

Lavička bola viackrát zmenená. Najprv tam bol nápis Ľudovít Štúr aj s rokom narodenia
a úmrtia (obr. 1), potom nápis nahradil vymodelovaný bronzový plášť (obr. 2). Neskôr sa
plášť stratil a lavička sa postupne rozpadá (obr. 3).

1

2

3

QR
R kód
d–
Štúrova lavička.

3.

Škoda, že vandali zničili lavičku. Navrhnem novú lavičku pre Ľudovíta Štúra.
a
Čo by na nej malo byť? Môj návrh lavičky.

Ústredný motív č. 4: bádanie
vo vlastnej obci. Vyhľadávanie
pomenovania ulíc, námestí
spojených s menom Štúra.

7

Reﬂexia: čo sa naučili vďaka
tejto téme, čím ich táto téma
zaujala, čo nové vedia
o Štúrovi vďaka aktívnemu
učeniu sa cez riešenie úloh.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu.
Správa z novín o havarovaní lietadla.
Kto v ňom sedel a zahynul? Expedícia
za ďalšou osobnosťou.

9

Ľudovít Štúr a naša obec

Osobnosť Ľudovíta Štúra si viaceré obce pripomínajú sochami, pamätnými tabuľami
alebo názvami námestí a ulíc. Budem bádať, či je niečo z toho aj v našej obci.
Výsledok môjho bádania:

V našej obci je: _____________________________

Ľudovít
í Štúr
Š ú v Modre

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Pamätník v Modre

Štúrova lavička a Chodník Ľ. Štúra
Možnosť písať v štúrovčine

Hľadanie sôch alebo pamätných tabúľ
s názvom podľa Ľudovíta Štúra

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

„V nedeľu 4. mája 1919 krátko po ôsmej hodine ráno
vyštartovalo z Talianska lietadlo Caproni 450.
Sedeli v ňom dvaja talianski letci a muž v uniforme.
Vracal sa domov, aby pomohol pri budovaní nového štátu.
Lietadlo sa zrútilo pri Ivanke pri Dunaji.“ O kom je správa z novín?
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1

Úvod z minulej hodiny – o kom bola správa,
že havaroval.

Milan Rastislav Štefánik
Expedícia do Košarísk

Správa o havárii lietadla bola o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Milan Rastislav Štefánik

1.

Päť fotograﬁí napovedá, aký to bol človek, čím bol, čo robil, čo ho zaujímalo.
Fotograﬁe sú označené číslami 1 – 5.
Do textu priradím k činnostiam Milana Rastislava Štefánika čísla fotograﬁí.

Bol študent astronómie na univerzite v Prahe (fotograﬁa ...... ), stal sa astronómom vo Fran-

cúzsku a pozoroval hviezdy vysoko v horách (fotograﬁa ...... ). Astronomické pozorovania
robil na Tahiti, na ostrovoch ďaleko v Tichom oceáne (fotograﬁa ...... ). Bol letcom. Letectvo
sa ešte len začínalo rozvíjať a on sa rozhodol, že bude pilotom (fotograﬁa ...... ). Bol generál

francúzskej armády (fotograﬁa ...... ). Posledná úloha, ktorej sa chcel venovať, bolo byť poli-

2

Ústredný motív č. 1: čítanie textu,
priraďovanie fotograﬁí –
uvedomovanie si rozsiahlych
aktivít M. R. Štefánika, ale aj jeho
schopnosti a vedomosti.

tikom. Bol pri vzniku Československej republiky. Preto sa chcel vrátiť na Slovensko.

2

3

1

5

4

2.

Viem z textu s obrázkami, prečo je M. R. Štefánik cieľom našej expedície?

Ako sa učil Milan Rastislav Štefánik,
keď mal toľko rokov ako ja?

Prvé tri roky chodil do školy v Košariskách (B-2). Aby mohol chodiť na strednú školu,
musel sa naučiť maďarsky, preto ako deväťročný odišiel do školy v Šamoríne.

3

Ústredný motív č. 2: Štefánik bol tiež niekedy žiak.
Porovnanie detstva Štefánika s detstvom žiakov, aké
boli povinnosti vtedy a aké sú dnes. Čo sa učil
v škole, čo ho zaujímalo, keď mal toľko rokov, ako
majú žiaci vo 4. ročníku.

76
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Ústredný motív č. 3: rodný dom a Bradlo. Dva
objekty, ktoré sú najčastejšie spomínané s menom
Štefánika.

Expedícia za Milanom Rastislavom Štefánikom
m

3.

4.

4

S menom Milana
Rastislava Štefánika
sú spojené dve miesta:
Košariská (na obrázku vľavo)
– jeho rodný dom
a Bradlo (vpravo).

Nájdem na mape Košariská a Bradlo. M. R. Štefánik ma najviac zaujal:

Ústredný motív č. 4: bádanie vo
vlastnej obci. Vyhľadávanie
sôch, pomenovanie ulíc, čo
všetko v našej obci je spojené
s menom Štefánika.

5

Otázka pre žiakov – reﬂexia:
Čo vďaka tejto expedícii sa
žiaci naučili cez aktívne
riešenie úloh. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel
určiť dôvod výnimočnosti,
rozvíja sa kritické myslenie,
vie žiak argumentovať, prečo
by dal prednosť inému
miestu.

6

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
piesočná oblasť na Záhorí.

7

Ako sa dostanem z obce Modra cez pohorie Malé Karpaty do Košarísk a potom na Bradlo?
Musím čítať mapu. Ciest môže byť viac. Vyberiem si najkratšiu.

Na pamiatku na Milana Rastislava Štefánika

Na Slovensku Milanovi Rastislavovi Štefánikovi postavili veľa sôch alebo po ňom pomenovali ulice a námestia.

5.

Chcem vedieť, či je nejaká socha alebo pamätná tabuľa M. R. Štefánika aj v našej obci.
Výsledok môjho bádania:

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Bradlo

Košariská

Socha M. R. Štefánika v niektorej obci
Pamätná tabuľa

Život M. R. Štefánika

Bádanie v mojej obci

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Slovensko je pekná krajina.
Existuje jedna oblasť na Záhorí, kde sa
budeme cítiť ako na púšti. Vieš, kde to je?
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1

Evokácia: Úvod z minulej hodiny – ako si
predstavujú púšť, môže byť na Slovensku
taká púšť ako v Afrike?

Záhorie

Expedícia za pieskom a borovicami

2

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha Záhoria.

Záhorie

Je to oblasť v západnej časti Slovenska. Záhorie je oblasť medzi pohorím Malé Karpaty a riekou Morava, ktorá oddeľuje Slovensko od susediacej Českej republiky.

Záhorie na mape

Oblasť Záhorie vypĺňa Záhorská nížina. Obce na Záhorí sú napríklad Malacky (C-1), Skalica
(B-1), Holíč (B-1). My pôjdeme na zaujímavé miesto, ktoré pripomína púšť.

Expedícia na púšť na Slovensku

Na mape nájdem dve obce: Lakšárska Nová Ves a Plavecký Mikuláš. Približne v strede cesty
medzi obidvoma obcami je oblasť, kde sa dá stáť na pieskovej dune. Je to zaujímavá oblasť
a možno, ak by tam ľudia nevysadili borovice, bola by tam ešte väčšia púšť.

3

Cestovanie prstom po mape.

1.

2.

Borovice na Záhorí bránia rozšíreniu púšte. Spýtam sa botanika – vedca, ktorý sa zaoberá
rastlinami, či sú aj na inom mieste na Slovensku piesočné miesta.
Podľa mapy opíšem krajinu Záhoria.

Viem
z cestopisných ﬁlmov,
že duny sú pieskové kopce.
Vznikli tak, že vietor unášal drobné
zrniečka piesku a na určitom
mieste sa uložili. Bolo to
pred mnohými miliónmi rokov.
Zostali doteraz.

4

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

3.

5

Reklama Záhoria:
Aby sme predstavili ľuďom zaujímavé miesta Záhoria, rozhodli sme sa v triede, že vytvoríme
niečo na ich reklamu (púšť, známe mestá a pod.). Tu je náš návrh:

Ústredný motív č. 1: reklama Záhoria. Cez uvažovanie
ako spracovať reklamu, žiaci uvažujú o javoch na
Záhorí.
v
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Ústredný motív č. 2: sútok
Dunaja a Moravy, pohľad
z hradu.

6

Reﬂexia: čo sa žiaci vďaka tejto
téme naučili, čo ich zaujalo, čo
si zapamätali, nové pojmy,
čítanie mapy, ako vedia získané
informácie využiť. Cieľom je,
aby žiak vedel, čo videl, vedel
určiť dôvod výnimočnosti,
rozvíja sa kritické myslenie, vie
žiak argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

7

Motivácia: ak by chceli ísť do
tejto oblasti, čo by chceli
navštíviť, žiaci čítajú mapu
a hlásia, čo zaujímavé na
mape vidia, čo tam môže byť
podľa mapového znaku.

8

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
čo zaujímavé bude na ďalšej hodine?
Sídlo prezidenta.

9

Záhorie sa rozprestiera až po rieku Morava. Rieka Morava sa vlieva do Dunaja pod hradom
Devín.
Na fotograﬁi je vidieť sútok Moravy a Dunaja pod hradom Devín. Nájdem na mape túto oblasť.

Vyznačím
sútok rieky
Morava a Dunaj
pod hradom
Devín.

4.

Vyznačím do obrázka, ktorá rieka je Dunaj a ktorá Morava. Pomôžem si mapou.
Viem, že hrad je na ľavom brehu obidvoch riek.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Záhorská nížina

Oblasť piesočnej púšte

Záhorie – oblasť borovíc

Rieka Morava – oddeľuje územie
Slovenska a Českej republiky

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, podľa mapy
navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do Bratislavy, hlavného mesta Slovenska.
Pozrieme si palác, kde pracuje prezident.
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1

Úvod z minulej hodiny – kde sídli prezident.
Spracovanie tejto témy sa viaže
k vzdelávaciemu štandardu: Poznať štátne
symboly. Je to cez geograﬁckú tému
Bratislavy.

Bratislava

Expedícia do hlavného mesta

Bratislava

Slovenská republika vznikla 1. januára 1993. Jej hlavné mesto je Bratislava. V minulosti patrilo
toto mesto do kráľovstva Rakúsko-Uhorska, malo názov Pressburg alebo Poszony. Obyvatelia
hovorili síce aj po slovensky, ale najmä po maďarsky a po nemecky. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918, patrila Bratislava do novovzniknutého štátu Československá republika.
V ňom sme boli spolu s Českom.

Na expedícii do Bratislavy by si asi každý zvolil iné zaujímavé miesto. Je ich veľa. Niekoho
by zaujímalo, prečo je na veži Dómu svätého Martina zlatá koruna. Iného by zaujímalo, či
je pravda, že sa Rolandova socha s fontánou na Silvestra otočí. Niekto by sa možno rád
previezol loďou po Dunaji. My pôjdeme k Prezidentskému palácu, aby sme spoznali štátne
symboly.

2

Bratislava na mape

Orientácia na mape, určenie
polohy Bratislavy.

Nájdem na mape Bratislavu (C-1). Nachádza sa na mieste,
kde susedíme so štátmi Rakúskom a Maďarskom.

1.

Ak pôjdem z nášho okresného mesta do Bratislavy,
cez ktoré obce budem prechádzať?
Aj o krajine okolo Bratislavy sa dozviem z mapy.

Expedícia k Prezidentskému palácu

3

Prezidentský palác má názov Grasalkovičov
palác (nájdeš aj v tvare Grassalkovichov).
Dal ho postaviť gróf Grasalkovič ako svoje letné sídlo. Často sa v minulosti v paláci usporadúvali bály, chodila tam aj Mária
Terézia. V súčasnosti je palác oﬁciálnym
sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Záhrada za Prezidentským palácom má názov
Grasalkovičova záhrada.
Po celý čas prítomnosti prezidenta v Paláci
stojí na prednom nádvorí Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky.

Opis paláca podľa textu – čítanie
textu, interpretácia textu,
záhrada.

Pozriem
em
ident
si video, či je prezid
prezident
prítomný v Paláci.
Ak je náš prezident v našej
republike, hore je na Paláci
prezidentská štandarda.
Je to symbol
prezidenta.

Ja si pozriem
cez QR kód
Grasalkovičovu
záhradu.
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Štátne symboly Slovenskej republiky

Poznanie štátnych symbolov.

4

Reﬂexia: čo sa žiakom na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätajú, ktoré nové pojmy
si osvoja, ako dokážu čítať
mapu. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

5

Motivácia: ak by chceli ísť do
tejto oblasti, čo by chceli
navštíviť.

6

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
expedícia za kráľovnou.

7

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, vlajka, pečať a hymna. Štátny znak
tvorí na červenom poli v pozadí dvojitý strieborný kríž. Vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych
pruhov – bieleho, modrého a červeného. Sú rovnakej šírky a usporiadané pod sebou. Na
prednej polovici štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.

Už viem,
čo je štandarda
prezidenta.
To nie je štátny
symbol SR.

2.

Napíšem slová prvej slohy hymny.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Grasalkovičov palác so záhradou
Čestná stráž

Štandarda prezidenta
Štátne symboly

3.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do Bratislavy,
navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Ak pôjdeš po centre Bratislavy,
vy,
dávaj pozor. Na zemi nájdešš
kráľovskú korunku.
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1

Úvod – pokračovanie z minulej hodiny
o zlatých korunkách. Tou kráľovnou bola
Mária Terézia.

Mária Terézia

Expedícia za kráľovnou

2

Mária Terézia

Mária Terézia a korunovácia –
vytvorenie príbehu na základe
fotograﬁí. Fotograﬁí môžete dať
aj viac.

Je najznámejšia kráľovná Uhorska. Keď mala 24 rokov, stala sa kráľovnou.

Expedícia za zlatými korunkami

V kostole v Dóme svätého Martina korunovali
Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú. Dnes ulice
v Bratislave, kadiaľ išiel korunovačný sprievod,
zdobia malé zlaté korunky v dlažbe.

1.

Prečítaj si text. Do každého obrázka napíš číslo,
pri ktorom je text opisujúci obrázok.

1 – Dóm sv. Martina, miesto korunovácie, 2 – koruna, ktorá bola určená pre uhorských kráľov, 3 – korunovačné šaty, ktoré majú prvky uhorského kroja, 4 – Bratislavský hrad.

2.

Fotograﬁe spájajú Máriu Teréziu s korunováciou.
Možno z toho vytvoriť príbeh. Napíšem ho.
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Význam Márie Terézie pre
školy. Kedy začali deti chodiť
povinne do školy a prečo
predtým nechodili. Aký bol
život detí bez školy.

3

Ako sa vzdelávala Mária
Terézia, čo sa naučila.

4

Mária Terézia je spojená
s Bratislavským hradom
a záhradou.

5

Reﬂexia: čo sa žiaci dozvedeli
nové, čo ich zaujalo, ak
aktívne riešili úlohy.

6

Motivácia: čo by ešte radi
zistili o Márii Terézii alebo
navštívili nejaké miesto
spojené s ňou. Majú možnosť
povedať svoj názor,
argumentovať.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu –
zhodnotiť, čo sa žiaci naučili na prvej
trase.

8

Čím je Mária Terézia významná

Mária Terézia ako kráľovná podporovala veľa reforiem, okrem iných sa zaslúžila aj o školskú reformu. Za jej vlády malo každé dieťa na území kráľovstva povinnosť vzdelávať sa.
V každej obci založili školu, v ktorej sa deti povinne učili čítať, písať, počítať a náboženstvo.

3.

Prečo predtým nechodili deti do školy? Čo robili deti, keď nechodili do školy?
Spýtam sa historika. Moja otázka:

Ako sa učila Mária Terézia

Vzdelávala sa od šiestich rokov. Učila sa francúzštinu, taliančinu,
španielčinu, latinčinu, nemčinu a venovala sa aj matematike.

Mária Terézia a Bratislava

Mária Terézia prichádzala aj na Hrad do Bratislavy. Záhrada pri
Hrade je vytvorená podľa pôvodných návrhov, ako ich vytvorili
v čase panovania Márie Terézie (obrázok dolu).

Mária Terézia ako 14-ročná

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Bratislavský hrad
Dóm sv. Martina

Korunky v dlažbe Bratislavy
Korunovačná cesta

Vytvorenie príbehu
o korunovácii Márie Terézie

Význam Márie Terézie pre vzdelávanie

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu za Máriou Teréziou, navštívim tieto miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Bude to na trase od Dunaja po Hornád.
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1

Čo nové sa naučili vďaka
vlastivede – reﬂexia žiakov.

Správa z prvej trasy expedícií

Čo bolo
najzaujímavejšie
na prvej trase?
Kde sme boli najďalej
od našej obce?

od Tatier k Dunaju

Moje poznámk y:

Mal by zhodnotiť
aj každý seba.
Čo komu nešlo,
tomu sa bude viac
venovať na druhej trase.
Jednoduché!

Ako zhodnotím svoj výkon na hodinách vlastivedy?
A
Výkon

Moje hodnotenie

Hodnotenie učiteľa

Čítanie mapy
a orientácia na mape
Opis krajiny podľa
mapových znakov

2

Vypočítanie vzdialenosti
podľa graﬁckej mierky mapy

Sebahodnotenie a hodnotenie
vyučujúceho. Zistenie, čo žiakom
ide dobre, v čom majú ešte
nedostatky.

Opis miesta na mape:
pohoria, mestá, nížiny,
hrady, rieky...
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Druhá trasa expedícií
od Dunaja po Hornád

Expedície
nás budú viesť
po južnom a strednom
Slovensku, popri riekach
Váh, Nitra, Hron
a Hornád.

G

Najprv pôjdeme popri rieke Dunaj
rove.
do oblasti Podunajsko. Zastavíme sa v Kolárove.

G

Ďalšou zastávkou budú Topoľčianky s kaštieľom.

G

Z Topoľčianok pôjdeme do Nitry. Vrátime sa za históriou do obdobia
Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy.

G

Z Nitry pôjdeme do oblasti Horná Nitra do mesta Bojnice.

G

Z Bojníc pôjdeme na miesta spojené s prvou svetovou vojnou.

G

Navštívime ďalšie dve mestá: Kremnicu a Banskú Štiavnicu.

G

Niekoľko expedícií urobíme v oblasti sopečných pohorí,
vyberieme sa za najznámejšou vyhasnutou sopkou Poľanou.

G

Pri rieke Hron navštívime mesto Zvolen, Badínsky prales
a ďalej pôjdeme na Horehronie.

G

Horehronie začína v Banskej Bystrici. Okrem prechádzky po meste
sa odvezieme Čiernohronskou železnicou v Slovenskom rudohorí.

G

Zo Zvolena bude smer našej cesty Lučenec a oblasť Slovenského krasu.
Slovenský kras je oblasť s jaskyňami. Jedna z nich sa volá Domica.

G

Ďalšou jaskyňou bude v Slovenskom raji Dobšinská ľadová jaskyňa,
v ktorej sa kedysi aj korčuľovalo.

G

Z Dobšinej v Slovenskom raji pôjdeme do mesta Košice.

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

3

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
zamyslieť sa nad významom vody.

4

Do oblasti,
ktorá uchováva poklad Slovenska.
Pokladom nie je zlato.
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1

Evokácia: úvod z minulej hodiny – do ktorej
oblasti pôjdeme.

Podunajsko

2

Expedícia k veľkému pokladu

Orientácia na mape podľa
učebnice.

Podunajsko

Je to oblasť, ktorá má názov podľa rieky Dunaj. Tvorí ju prevažne Podunajská nížina.

Podunajsko na mape

Na mape je zelenou farbou v okolí rieky Dunaj vyznačená Podunajská nížina. Medzi riekami
Dunaj a Malý Dunaj je oblasť Žitný ostrov (D-1,2).

Expedícia k pokladu Žitného ostrova

Pokladom Žitného ostrova nie je zlato, ani drahokamy, ale podzemná voda. Žitný ostrov má
veľké zásoby podzemnej vody. Nie každý štát jej má dostatok. V mnohých štátoch na svete
ľudia trpia bez vody. My si niekedy neuvedomujeme, aká je to vzácnosť.

1.

3

Ústredný motív č. 1: uvedomenie
si významu pitnej vody, návrhy
na ochranu pitnej vody.

2.

Skúsim si predstaviť, aký by bol môj deň bez pitnej vody. Urobím experiment: Budem si zapisovať, koľkokrát počas dňa použijem vodu. Napíšem si všetky činnosti. Nechám niekedy
tiecť vodu z vodovodného kohútika zbytočne?

Moje návrhy na ochranu pitnej vody:

V minulosti bolo na Malom Dunaji veľa vodných mlynov, v ktorých sa mlelo obilie na múku.

4

Opis krajiny podľa mapových
znakov.
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Mne to dedko
vysvetlil takto:
Keď voda dopadne na lopatku
vodného kolesa, roztočí ho.
Vodné koleso je spojené s mlynskými
kameňmi. Medzi mlynskými kameňmi
sú zrná obilia, ktoré sa melú
a tvorí sa múka.
Možno nám odborník
povie viac.
Na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove je plávajúci
úci
róóvodný mlyn. Vedie k nemu najdlhší celodrevený most v Eurómape, je zastrešený. V súčasnosti sú vodné mlyny len zaujímavosťou a spomienkou na minulosť.

3.

Mám otázku:
Ako môže vodné koleso poháňať mlyn, aby sa mlela múka?
Koho sa to spýtam?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Dunaj

Malý Dunaj

Ústredný motív č. 2: vodné
mlyny na Malom Dunaji.

5

Reﬂexia: čo sa žiakom na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätajú, nové pojmy,
čítanie mapy. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by ste
chceli navštíviť podľa mapy.

7

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
za učencami, ktorí prišli učiť ľudí
žijúcich na našom území pred viac ako
1000 rokmi.

8

Podunajsko

Ochrana pitnej vody
Podunajská nížina
Používanie vody

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta, ktoré kedysi bolo centrom
Nitrianskeho kniežatstva. Pôjdeme za mečom,
ktorý je zapichnutý do dlažby.
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1

Úvod z minulej hodiny – prečo je meč
zapichnutý v chodníku. Bol taký veľmi
dôležitý? Je to nejaký odkaz pre nás?

Nitra

Expedícia za Veľkou Moravou

2

Orientácia na mape podľa
inštrukcií v učebnici. Určenie
polohy mesta, rieky.

Nitra

Je to mesto vzdialené asi 75 km od Bratislavy. Ak pôjdem prstom po mape z Kolárova do
Nitry, prejdem podľa mapy cez obec Nové Zámky.

1.

3

Počítanie vzdialenosti podľa
graﬁckej mierky mapy.

Vypočítam podľa graﬁckej mierky mapy vzdialenosť medzi Kolárovom a Nitrou.
Porovnám, či je to ďalej ako z Bratislavy do Nitry.
Výpočet:

Nitra na mape

Rieka Nitra preteká cez mesto Nitra (C-2). Na
mape nájdem tok rieky Nitra a smerom po
prúde rieky prídem až k rieke Váh, do ktorej
sa vlieva.

4

Expedícia
za Pribinovým mečom

Čítanie mapy.

Pri prechádzke po Nitre každého prekvapí veľký meč akoby zapichnutý v chodníku.
Tento meč je spomienkou na Nitrianske kniežatstvo, približne pred 1 100 rokmi v oblasti
dnešnej Nitry. Posledné knieža Nitrianskeho
kniežatstva bol Pribina. Neskôr sa Nitrianske
kniežatstvo spojilo s Moravským a vznikla
Veľkomoravská ríša.

Konštantín a Metod

Rastislav ako panovník Veľkomoravskej ríše
požiadal panovníka Byzantskej ríše o príchod Konštantína a Metoda. Učili vo Veľkomoravskej ríši písať, čítať novým písmom
hlaholikou. Konštantín neskôr prijal meno Cyril, preto sa táto dvojica spomína aj ako Cyril
a Metod. V mnohých obciach na Slovensku sú
ich sochy.

5

Ústredný motív č. 1: Veľká
Morava. Konštantín a Metod
a písmo na našom území hlaholika, používanie písma na
napísanie vlastného mena.
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2.

3.

Napíšem svoje meno
v hlaholike.
Budem ju používať
ako svoje tajné písmo.

Ústredný motív č. 2: povesť
o Svätoplukovi. Aký zmysel má
povesť, aké poučenie z nej
plynie?

6

Reﬂexia: čo nové sa žiaci
dozvedeli o téme Veľká Morava,
Nitra, Svätopluk a povesť
o Svätoplukových prútoch tým,
že aktívne riešili úlohy. Cieľom
je, aby žiak vedel na čo videl,
vedel určiť dôvod výnimočnosti,
rozvíja sa kritické myslenie, vie
žiak argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

7

Motivácia : ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by
chceli navštíviť, pozrite si
mapu.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
za prvým československým
prezidentom.

9

Najznámejším panovníkom Veľkomoravskej ríše bol Svätopluk.
O Svätoplukovi je známa povesť, v ktorej sa hovorí, ako dal trom synom do rúk prúty.
O čom je povesť, aké z nej plynie poučenie?
Pripravím si so spolužiakmi scénku.
Postavy:

Čo budú hovoriť:

Záver scénky:

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Hlaholika

Povesť o Svätoplukovi a poučenie z nej
Nitriansky hrad
Pribinov meč

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do zámku v Topoľčiankach,
kde rád chodil
prvý československý prezident.
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1

Úvod z minulej hodiny – prezident.

Tomáš Garrigue Masaryk
Expedícia do Topoľčianok

Tomáš Garrigue Masaryk

2

3

V roku 1918 po skončení prvej svetovej vojny sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a vznikol nový štát Československá republika.
Hlavným mestom bola Praha. Slovensko bolo súčasťou Československej republiky. Prezidentom sa stal Tomáš Garrigue
Masaryk.
Cieľom našej expedície je kaštieľ v Topoľčiankach. Bol obľúbeným miestom prvého československého prezidenta. Radi
ho navštevovali aj ostatní naši prezidenti.

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Táto téma je prepojením
dejepisnej témy a geograﬁckej.
Prostredníctvom geograﬁckého
priestoru Topoľčianok žiaci si
zapamätajú Tomáša Garrigue
Masaryka.

Topoľčianky na mape

Cestujem prstom po mape z Nitry smerom na Topoľčianky
(C-3), prejdem cez obec Zlaté Moravce.

Orientácia na mape podľa
inštrukcií v učebnici.

Expedícia za prvým československým prezidentom

1.

2.

4

Cestovanie prstom po mape.

Koľko kilometrov je približne podľa graﬁckej mierky mapy z nášho okresného mesta
do Topoľčianok? Výpočet:

Ak pôjdem z Nitry do Topoľčianok, opíšem krajinu trasy podľa mapy.
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3.

Ak by bola možnosť spýtať sa historika, zaujímalo by ma, ako sa stal
Tomáš Garrigue Masaryk prezidentom a ako vznikla Československá republika.

Rastislav
bol panovník,
Mária Terézia bola kráľovná
a Tomáš Garrigue Masaryk
bol prezident.
Aký je v tom
rozdiel?
V Hodoníne (mesto v Českej republike) chodil do ľudovej školy, čo bola
ola a
ako
ko
o Vie
eddnes základná škola. Po krátkom štúdiu na strednej škole odišiel do
Viednázium
m
ne. Tam sa vyučil za zámočníka. Až neskôr odišiel študovať na gymnázium
a vysokú školu.

Ako sa učil Tomáš Garrigue Masaryk,
keď mal toľko rokov ako ja?

4.

Aký bol, keď chodil do školy –
porovnanie školy v minulosti
a súčasnosti.

5

Reﬂexia: čo sa vám na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätáte, nové pojmy,
čítanie mapy.

6

Motivácia: ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by ešte
chceli navštíviť, pozrite si
mapu.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
Pôjdeme za Lipou kráľa Mateja.

8

Topoľčianky sa nachádzajú v severnom výbežku Podunajskej nížiny.
Ktoré pohorie je najbližšie: Vtáčnik, Tribeč, Považský Inovec
alebo Slovenské rudohorie? Budem pracovať s mapou.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Kaštieľ s parkom

Vznik Československej republiky

Informácie
o Tomášovi Garrigue Masarykovi
Otázka pre historika
Čítanie mapy

5.

Ak pôjdem ja na expedíciu do Topoľčianok, navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do kúpeľného mesta s rozprávkovým zámkom,
starou lipou a najstaršou
zoologickou záhradou na Slovensku.
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1

Úvod z minulej hodiny.

Horná Nitra

2

Expedícia do Bojníc

Historické územie, Horná Nitra
a rieka Nitra.

Oblasť Horná Nitra

Mesto, kde nás pozvali kamaráti, sú Bojnice. Nachádzajú sa pri hornom toku rieky Nitra.
Preto sa táto oblasť nazýva Horná Nitra.
V oblasti sa nachádzajú mestá Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Handlová, Bojnice.

1.

3

Horná Nitra na mape

Cez ktoré obce pôjdem z Topoľčianok do Bojníc (B-3)? Vymenujem podľa mapy.

Cestovanie prstom po mape.

Expedícia k Lipe kráľa Mateja

V Bojniciach je veľa pekných miest. Kto príde do Bojníc, je očarený zámkom. Málo ľudí vie,
že v parku pred zámkom rastie stará lipa, ktorú volajú Lipa kráľa Mateja. Má vyše 700 rokov.
Podľa povesti ju zasadil Matúš Čák Trenčiansky, pán Trenčianskeho hradu. Kráľ Matej pod
lipou rád robil porady, preto dostala názov Lipa kráľa Mateja.

4

Ústredný motív č. 1: Lipa kráľa
Mateja – chránený strom
s bohatou históriou.
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2.

700 rokov je dlhé obdobie. V ktorom roku asi zasadili Lipu kráľa Mateja?

___
Môj výpočet: _________________________________________________________

Za 700 rokov Lipa kráľa Mateja zažila veľa udalostí. Keby mohla rozprávať, možno by
povedala niečo aj o týchto udalostiach: vytvorenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom
Štúrom, korunovácia a vláda Márie Terézie, Milan Rastislav Štefánik, vznik Československej republiky, prvý československý prezident a pod.

3.

V akom poradí si môže Lipa kráľa Mateja pamätať tieto udalosti?
Zaznačím si udalosti, ako za sebou nasledovali v poradí od najstaršej udalosti.
Udalosti:
Ľudovít Štúr – 1843

Ústredný motív č. 2:
porovnávanie historických
udalostí. Porovnanie údajov
s časovou priamkou na strane
12-13.

5

Reﬂexia: čo sa žiaci na tejto
expedícii nové naučili aktívnym
spôsobom cez riešenie úloh.
Cieľom je, aby žiak vedel, čo
videl, vedel určiť dôvod
výnimočnosti, rozvíja sa kritické
myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by
chceli navštíviť, podľa mapy.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
socha, ktorou si pripomenieme prvú
svetovú vojnu.

8

korunovácia Márie Terézie – 1741
Milan Rastislav Štefánik – 1919

vznik Československej republiky – 1918
prvý československý prezident – 1918

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Bojnický zámok

Lipa pred zámkom

Udalosti, ktoré videla
Lipa kráľa Mateja

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Moje poznámk y:
M

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

61

Za sochou vojaka,
ktorou si pripomenieme
prvú svetovú vojnu.
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1

Úvod z minulej hodiny – socha pripomínajúca
prvú svetovú vojnu. Nerozoberať veľmi vojnu,
roky alebo počty zahynutých vojakov. Históriu
prepojiť so súčasnosťou. Spomíname na
vojnu, nechceme ju.

Prvá svetová vojna

Expedícia k soche vojaka

Prvá svetová vojna

2

Orientácia na mape podľa
učebnice.

Prvá svetová vojna zasiahla aj územie dnešného Slovenska. Trvala štyri roky od roku 1914
do roku 1918. V tom čase bolo územie dnešného Slovenska súčasťou Rakúsko-Uhorského
kráľovstva.

Práca s mapou

Z Bojníc bude moja cesta viesť prstom po mape cez Handlovú do Hliníka nad Hronom (C-3).
Táto oblasť okolo rieky Hron sa nazýva Pohronie.
Do tejto oblasti pôjdem pri pátraní po pamiatkach na prvú svetovú vojnu.
Počet obyvateľov v niektorých mestách
Mesto

3

Cestovanie prstom po mape.

1.

Počet obyvateľov k 31. 12. 2017

Bratislava

429 564

Košice

239 095

Prešov

89 138

Žilina

80 978

Banská Bystrica

78 484

Nitra

77 048

Trnava

65 382

Vieš odpovedať Miškovi?

Pamätníky, napríklad pomníky, sochy, tabule sú miesta, ktoré pripomínajú vojny. Pamätník prvej svetovej
vojny je aj v Žiarskej kotline (obrázok vpravo). To je cieľ
našej expedície.

Expedícia
za príbehom bronzovej sochy

4

Ústredný motív č. 1: príbeh
sochy. Na príklade tejto sochy
ukázať nezmyselnosť vojny, je to
jeden príklad, ako si uvedomiť
nezmyselnosť vojny.

94

Po vojne si obyvatelia pripomínali hrdinstvo vojakov
pamätníkmi. V Hliníku nad Hronom postavili sochu
vojaka. Prečo sme si vybrali práve túto sochu na expedíciu? Po skončení prvej svetovej vojny ešte neuplynulo ani dvadsať rokov a vypukla druhá svetová
vojna a znova zasiahla aj Slovensko. Zasiahnutí neboli
len ľudia. Socha v Hliníku nad Hronom, ktorá hovorila o nezmyselnosti vojny, bola poškodená výbuchom
granátu (po oprave už nevidieť poškodenie).

62

V prvej svetovej vojne
zahynulo na území
Slovenska asi 70 000 ľudí.
Je to akoby zmizlo jedno celé
mesto na Slovensku.
Ktoré mesto by zmizlo podľa
tabuľky vľavo?
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Ústredný motív č. 2: bádanie vo vlastnej obci.
Vyhľadávanie pamätníka svetovej vojny. Podarí sa
zistiť nejaký predme?

2.

3.

5

Budem bádať, či je aj v našej obci postavený pamätník, ktorý pripomína vojnu. Napíšem
jeho príbeh (zabezpečím si fotograﬁu).

So spolužiakom vymyslím tému alebo navrhnem hostí,
ktorých pozveme na besedu o prvej svetovej vojne.

Reﬂexia: čo na tejto expedícii
žiakov zaujalo, čo nové sa
dozvedeli. Cieľom je, aby žiak
vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie, vie žiak
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Motivácia: čo by chceli ešte
vidieť podľa mapy? Ak by ste
chceli ísť do tejto oblasti, čo
by ste chceli navštíviť, pozrite
si mapu.

7

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
do miest, kde sa ťažilo zlato a striebro.

8

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Pátranie v našej obci
po pamätníkoch

Informácie o prvej svetovej vojne
Príbeh

Získavanie informácií

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Moje poznámk y:
M

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

63

Do mesta, ktoré pod zemou
strážia banskí škriatkovia – permoníci.
Vieš, prečo sa volajú permoníci?
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1

Úvod z minulej hodiny – oblasti Slovenska,
kde sa ťažilo v minulosti zlato a striebro.

Banská Štiavnica

Expedícia k banským škriatkom

Banská Štiavnica

Je to staré banícke mesto v Štiavnických vrchoch. Ako mestská pamiatková rezervácia je zapísaná v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. Štiavnické vrchy vznikali činnosťou sopiek.
Pri tom z hĺbky zeme sa dostávali bližšie k zemskému povrchu aj striebro a zlato.
Sme v centre
Banskej Štiavnice
na Námestí
svätej Trojice.

2

Orientácia na mape podľa
učebnice. Poloha Banskej
Štiavnice, Štiavnické vrchy.

Banská Štiavnica na mape

Z Hliníka nad Hronom pôjdem prstom po mape cez Žiarsku kotlinu a za Žiarom nad Hronom
odbočím smerom do Banskej Štiavnice (C-3).

1.

3

4

Cestovanie prstom po mape.
Cestovanie z vlastného sídla do
cieľa expedície – Banskej
Štiavnice.

Cez ktoré obce pôjdem z nášho okresného mesta do Banskej Štiavnice? Vyčítam z mapy
a napíšem niektoré z nich.

2.

Podľa mapových znakov opíšem krajinu v oblasti Banskej Štiavnice.

3.

Čo je to mestská pamiatková rezervácia, zistím napríklad v slovníku na konci učebnice.

Opis krajiny na základe
mapových znakov.

o ložiskách
striebra a zlata

Ako sa ľudia dozvedeli,
že v podzemí
je zlato a striebro,
hovorí povesť:

5

Ústredný motív č. 1: čítanie povesti –
prerozprávanie povesti - vysvetlenie, prečo
sa často v Banskej Štiavnici objavuje symbol
jašterice.

96

Raz pásol pastier kozy na svahoch Štiavnických
vrchov. Svietilo slnko. Zrazu zbadal dve jašterice,
ktoré sa vyhrievali na veľkej skale. Jedna z nich
akoby bola posypaná strieborným, druhá zlatým
prachom. Keď sa k nim pastier rozbehol, skryli sa
pod skalu. Zvedavý pastier skalu odvalil, oslepila
ho jagajúca sa strieborná a zlatá ruda.
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4.

Aký mohol byť koniec povesti? Uvediem koniec.

Správy o bohatých ložiskách striebra a zlata prilákali ľudí z cudziny.
Striebro z Banskej Štiavnice bolo obdivované na kráľovských dvoroch v celej Európe.
Podľa baníckych povestí banskí škriatkovia, poddaní panovníka podzemia sú permoníci.

5.

Ústredný motív č. 2: banský
škriatok - rozprávková bytosť,
zaujímavá v súvislosti
s ťažbou v bani – škriatok
ochraňoval baníkov.

6

Reﬂexia: čo sa žiakom na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätajú, nové pojmy,
čítanie mapy. Cieľom je, aby
žiak vedel, čo videl, vedel určiť
dôvod výnimočnosti, rozvíja sa
kritické myslenie.

7

Motivácia: ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by
mohli navštíviť podľa mapy.
Žiak by mal argumentovať,
prečo by dal prednosť inému
miestu.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
kam nabudúce, aby sa žiaci tešili. Do
mesta, kde sa vyrábajú mince.

9

Opíšem a nakreslím banského škriatka.

Dlhé roky
kopali baníci chodby
ručne kladivom.
Vchod do banskej štôlne
vyzerá napríklad
takto.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Banská Štiavnica –
námestie s baníckymi domami
Baňa pod zemou – chodba
Kresba banského škriatka

Povesť o vzniku Banskej Štiavnice

6.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

65

Do mesta
v Kremnických vrchoch
za toliarom Márie Terézie.
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1

Úvod z minulej hodiny – Kremnické vrchy ako
sopečné pohorie.

Kremnica

Expedícia za mincami

Kremnica

Je to banské mesto, v ktorom sa ťažilo zlato. Kremnické vrchy vznikli pred miliónmi rokov
činnosťou sopiek. Ložiská zlata a striebra podľa povesti ukázala jašterica.

Kremnica na mape

Z Banskej Štiavnice pôjdem prstom po mape, prídem k Žiaru nad Hronom,
potom odbočím smerom ku Kremnickým vrchom, tam je mesto Kremnica (B-3).

2

Cestovanie prstom po mape.

3

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

1.

Z mojej obce alebo okresného mesta,
cez ktoré obce sa dostanem podľa mapy do Kremnice?

Expedícia na miesto, kde sa vyrábajú mince

V mincovni sa už takmer 700 rokov razia rozličné mince. Mária Terézia ako kráľovná dala počas svojej dlhej vlády vyraziť veľa mincí, stali sa vzácnymi. Najznámejšou mincou bol toliar.
Dnes sa v mincovni v Kremnici vyrábajú euromince.

2.

Má slovo toliar niečo spoločné s americkým dolárom?
(Použijem encyklopédie, internet, rady dospelých a podobne.)
Výsledok môjho bádania.
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Ústredný motív č. 1: mince a mincovňa. Výnimočná
mincovňa, patrí k najstarším na svete.

4

Táto
mincovňa
v Kremnici patrí
k najstarším
na svete.

3.

Banská Bystrica, Zvolen, Handlová, z ktorého z týchto miest je najbližšie do Kremnice?
Ako to zistím? Výpočet:

Objavy na expedícii

Reﬂexia: žiaci spätne hodnotia,
čo nové sa na hodine
dozvedeli, napíšu aspoň jedno
zaujímavé zistenie alebo jednu
novú informáciu.

5

Motivácia: ak by ste chceli ísť
do tejto oblasti, čo by ste
chceli navštíviť, pozrite si
mapu. Žiak by mal
argumentovať, prečo by dal
prednosť inému miestu.

6

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
Pozrieť sa, ako vyzerá prales.

7

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Kremnica

Kremnické vrchy

Mincovňa

Pátranie po minciach

Počítanie vzdialenosti
podľa graﬁckej mierky mapy

4.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy tieto zaujímavé
miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do kotliny, ktorou preteká rieka Hron.
Názov dostala podľa mesta,
ktoré leží pod Pustým hradom.
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1

Úvod z minulej hodiny – Zvolenská kotlina,
mesto na sútoku Hron a Slatina.

Zvolenská kotlina

2

Zvolenská kotlina, Zvolen,
Zvolenský hrad.

Expedícia do pralesa

Zvolenská kotlina

Kotlina, ktorou preteká rieka Hron, má názov Zvolenská kotlina. V kotline je mesto Zvolen.
Najznámejším miestom vo Zvolene je zámok, nad mestom je Pustý hrad.

3

Orientácia na mape podľa
učebnice.

1.

2.

4

Cestovanie prstom po mape.

5

Ústredný motív č. 1: Zvolenský
hrad – tvorba dialógu o zámku.

Zvolenská kotlina na mape

Cestujem prstom po mape. Nájdem na mape cestu z Kremnice (B-3) do mesta Zvolen (C-4).
Cez ktoré obce pôjdem podľa mapy z našej obce do Zvolena? Opíšem podľa mapy krajinu,
cez ktorú prechádzam prstom po mape.
Zistím otázky spolužiakov, ktoré majú pri pohľade na Zvolenský hrad.
Napíšem ich do bublín.

Badínsky prales

Ak pôjdeme zo Zvolena popri rieke Hron smerom do Banskej Bystrice, prídeme k obci Badín
v Kremnických vrchoch. Neďaleko obce je Badínsky prales.
Stromy v ňom majú 200 až 400 rokov. Najväčšie stromy sú vysoké vyše 40 metrov. Sú to
listnaté stromy. 40 metrov je poriadna výška. Má niečo takúto výšku v našej obci? Budem
bádať. Čo je najvyššie v našej obci?

Badínsky prales patrí k najstarším pralesom na Slovensku. V pralese je množstvo odumretých stromov. Pre prírodu to má veľký význam. Spadnuté stromy sajú a zadržiavajú vodu
ako špongia.
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Ústredný motív č. 2: Badínsky prales – význam
pralesa, aký význam má prales a mŕtve drevo pre
prírodu.

3.

Uvediem dva dôvody,
prečo ľudia nechajú prales
žiť samostatne.
Porovnám moje dva dôvody
s dôvodmi spolužiakov.

6

Spadnuté
stromy
sa z pralesa
neodvážajú.

1. môj dôvod:

2. môj dôvod:

Zaujímavý nápad spolužiaka: _________________________________________________
Zaujímavý nápad spolužiaka: _________________________________________________

4.

Reﬂexia: čo nové sa žiaci
naučili, akú informáciu alebo
zručnosť získali, ktorú budú
potrebovať vo svojom živote.
Žiadny text sa žiak neučí
spamäti, ale rôznorodou
prácou, zainteresovaním
viacerých zmyslov si pamätá
zážitky a miesta. Tak získava
nové poznatky.

7

Motivácia: Ak by žiak chcel ísť
do tejto oblasti, mohol by
navštíviť podľa mapy aj
zaujímavé miesta. Pre niečo
ich žiak vybral, že sú
zaujímavé. Vie teda
prezentovať svoj názor.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
čo by chceli žiaci ešte navštíviť, o čo
majú záujem?

9

Na ochranu prírody je dôležitá aj reklama, napríklad v médiách. Vytvorím reklamu na
ochranu pralesa vo forme básne alebo plagátu. Môj návrh predstavím spolužiakom.

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Zvolenská kotlina
Zvolenský hrad

Badínsky prales

Reklamný materiál na prales
Podmienky vzniku pralesa

5.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, podľa mapy navštívim
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

69

Do oblastí, ktoré vznikli
činnosťou sopky. V minulosti bolo
veľa sopiek na Slovensku.
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1

Úvod z minulej hodiny. Poľana najznámejšia
vybuchujúca sopka. Boli také sopky aj na
dnešnom našom území?

Poľana

2

Expedícia k sopke

Orientácia na mape podľa
učebnice.

Poľana

Expedícia k sopke nás priviedla do pohoria Poľana. Zachovala sa tam sopka aj s kráterom
– miestom, odkiaľ vytekala láva. Je to rozžeravená hornina, ktorá vyteká z hĺbky Zeme na
zemský povrch.
V súčasnosti je oblasť zalesnená a nevidieť, že tam bola sopka. Kráter sopky možno vidieť len
z výšky, napríklad z lietadla.

3

Cestovanie prstom po mape.

Poľana na mape

Zo Zvolena pôjdem po ceste do Detvy (C-4).
Severne od Detvy sa nachádza vyhasnutá sopka Poľana.

Opíšem podľa mapy cestu z nášho okresného mesta do Detvy.

4

Opis krajiny na základe
mapových znakov.

1.

5

Problémová úloha. Sopky boli v činnosti veľmi dávno. Aj dinosaury žili na Zemi veľmi dávno. Tak mi napadlo: Boli dinosaury niekedy aj na území Slovenska? Mohli dinosaury vidieť
sopky? Neviem. Viem však, že na území Slovenska sa našli odtlačky dinosaura. Bol vysoký
asi 2 metre a dlhý 4 metre.
Spýtam sa paleontológa. Moja otázka je:

Ústredný motív č. 1: sopky na Slovensku, dinosaurus.
Kde všade sú sopky, sú činné alebo vyhasnuté?
(Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy). Pokus, ako si
vyrobiť sopku.
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Ústredný motív č. 2 : otázka pre geológa. Naučiť sa
sformulovať otázku pre vedca, čo sa chce spýtať.
Cieľom je naučiť žiakov formulovať dobré otázky.

2.

3.

6

Zaujíma ma, či sopky na Slovensku môžu ešte vybuchnúť.
Otázka pre geológa: Môže ešte sopka na Poľane vybuchnúť?
Môj predpoklad:

Pokus: Vytvorím si sopku
Okolo plastovej fľaše vyformujem z plastelíny sopku. Pracujem na
plechu alebo nejakej podložke. Fľašu naplním takmer po okraj horúcou vodou. Pridám červené potravinárske farbivo, 6 kvapiek saponátu,
2 polievkové lyžice sódy bikarbóny. Pomaly pridávam ocot. Pozóóór!
Sopka hneď vybuchne.

Myslím si,
že všetky sopky
na Slovensku sú
už vyhasnuté.

Podarilo sa?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Cesta z Kremnice cez Detvu na Poľanu

Reﬂexia: čo sa vám na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätáte, nové pojmy,
čítanie mapy.

7

Motivácia: ak by žiaci chceli
ísť do tejto oblasti, čo by
mohli navštíviť, podľa mapy aj
iné zaujímavé miesta. Pre
niečo si ich žiaci vybrali, že
sú zaujímavé. Vedia teda
prezentovať svoj názor.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
čo zaujímavé nás čaká na ďalšej
hodine?

9

Poľana

Informácie o sopkách
Pokus – sopka

Uvažovanie,
či dinosaurus mohol vidieť sopku

4.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

71
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Zo Zvolenskej kotliny
cez Banskú Bystricu na Horehronie.
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1

Úvod z minulej hodiny: šikmá veža v Banskej
Bystrici – jedna zo zaujímavosti na námestí.

Horehronie

Expedícia k šikmej veži

Horehronie

2

Orientácia na mape podľa
učebnice.

Je to oblasť okolo horného toku rieky Hron.

Horehronie na mape

Z Detvy sa vrátim do Zvolena. Popri rieke Hron pôjdem na koniec Zvolenskej kotliny. Tam
je mesto Banská Bystrica (B-4). Ak budem pokračovať ďalej popri rieke Hron, prídem až
k Breznu a som v oblasti Horehronie.

Banská Bystrica

Názov mesta hovorí, že jeho história súvisí s baňami. Ťažilo sa tam v minulosti striebro
a meď. Preto sa stala bohatým mestom. V centre mesta je námestie s fontánou, ktorá niekedy hrá.

3

Toto v strede
je tá šikmá veža.
Pozriem si QR kód,
či ju uvidím.

Cestovanie prstom po mape.

Expedícia k veži na námestí

4

Šikmá veža má názov aj Hodinová veža. Stojí v centre Banskej Bystrice na námestí. V minulosti, ak vypukol požiar, trubači oznamovali z tejto veže poplach. Postupne sa veža začala
vychyľovať a v súčasnosti je zošikmená asi o 70 cm. Pradávna legenda hovorí, že vežu vraj
naklonili anjeli, ktorí sa zachytili pri prelietavaní o jej vrchol.

Ústredný motív č. 1: Banská
Bystrica a šikmá veža.

1.

Budem bádať, prečo je naozaj veža v Banskej Bystrici šikmá. Výsledok môjho bádania:
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Ústredný motív č. 2: Čím sa obyvatelia v minulosti
živili, čo robili - príprava výletu na Čiernohronskú
železnicu. Žiak získava zručnosť pri organizácii
výletu.

5

Vláčik s parným rušňom

Z Brezna vedie cesta do obce Čierny Balog (B-4). Možno sa v ňom previezť vláčikom s parným rušňom. Je to zaujímavá železnica, ktorá ide cez les. Nazýva sa aj lesná železnica. Dnes
vozí turistov, v minulosti pomáhala ľuďom pri ťažkej práci.

Na čo bola
kedysi táto
železnica
vybudovaná?

2.

Reﬂexia: čo nové žiaci zistili na
hodine, čo nové sa naučili, čo
bolo zaujímavé, čo využijú
v bežnom živote, ako im učivo
pomohlo pri lepšej orientácii
na mape.

6

Motivácia: čítanie mapy –
podľa mapových znakov je
možné navštíviť aj iné miesta
na Horehroní, čo žiaci zistili,
čo by mohlo byť ešte
zaujímavé. Aký dôvod by
uviedli, že si práve tieto
miesta vybrali?

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu.

8

Teším sa na školský výlet. Príprava školského výletu na Čiernohronskú železnicu.

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Námestie v Banskej Bystrici

Šikmá veža v Banskej Bystrici
Čiernohronská železnica
- dôvod vybudovania
Návrh triedneho výletu

3.

Ak pôjdem ja na expedíciu okolo rieky Hron na Horehronie,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

K rytierom ochraňujúcim
oblasť Novohrad a mesto Lučenec.
Kedy žili rytieri na našom území?
Boli aj rytierske turnaje?
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1

Úvod z minulej hodiny. Ako mohol vyzerať
život na hrade?

Lučenec

Expedícia k rytierom

Lučenec

2

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha Lučenca.

3

Cestovanie prstom po mape.

Za rytiermi pôjdeme do Lučenca. Je to mesto v Juhoslovenskej kotline. Socha jedného rytiera stojí na námestí (obrázok dolu).

1.

Lučenec na mape

Lučenec (C-4) leží na križovatke ciest, ktoré spájajú Zvolen s Fiľakovom a Veľký Krtíš
s Rimavskou Sobotou. Cez ktoré obce sa dostanem do Lučenca zo Zvolena? Prečítam si
na mape.

Expedícia k rytierovi, ktorý stráži Novohrad

Lučenec je centrom oblasti s názvom Novohrad. Na námestí v centre mesta stojí socha
rytiera s mečom v pravej ruke. Je to ochranca Novohradu. V minulosti rytieri bránili túto
oblasť pred nepriateľmi. Rytier bol aj na pečati Novohradu. Pečať môže mať štát, obec, ale
aj ja.

Pečať ako symbol obce

Každá obec môže používať odtlačok úradnej pečate
s erbom a názvom obce na dôležité listiny.

2.

Ktoré symboly má naša obec? Budem bádať.

Pečať Novohradu

4

Ústredný motív č. 1: rytier na pečati. Od rytiera na
pečati sa dostaneme k významu pečate, čo pečať
mohla predstavovať. Moja pečať, symboly našej
obce, erb obce.
v
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Ústredný motív č. 2: moja pečať, poznanie svojich
silných stránok.

3.

5

Pečať ako môj symbol

Pečať si môžem navrhnúť aj ja. Obraz na pečati by mal charakterizovať mňa. Čo by bolo na
mojej pečati? Aká by mohla byť moja značka? Čo je pre mňa typické, v čom je moja výnimočnosť?
Môj návrh pečate – opis alebo kresba.

Ústredný motív č. 3:
vzdelávanie rytierov, snaha
alebo chuť vzdelávať sa bola
už pred mnohými storočiami.

6

Reﬂexia: ako im hodina
pomohla pri čítaní mapy, čo
sa žiakom na tejto expedícii
páčilo.

7

Motivácia: kam by žiaci chceli
ísť na tejto expedícii, nech sa
pozrú do mapy a prečítajú
z nej, že sú tam ešte ďalšie
miesta.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
jaskyňa ako zaujímavý svet v podzemí.
Podzemie je na mnohých miestach
prepojené, je to celý systém
podzemných priestorov.

9

Rytieri v minulosti

Obdobie, o ktorom budeme teraz uvažovať, bolo pred 600 rokmi. Chlapci z bohatých rodín
boli vychovávaní za rytierov od 7 rokov u šľachticov na hradoch. Vzdelávali sa v geometrii,
aritmetike, hudbe, astronómii, učili sa, ako sa správať k dámam.
Dievčatá sa učili spievať, vyšívať. Pripravovali sa na úlohu budúcich vznešených dám.

4.

Ktorý nový vyučovací predmet by mohol byť dnes v škole?
Porozprávam sa o tom so spolužiakmi.

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Lučenec – námestie

Socha rytiera

Cesta zo Zvolena do Lučenca
Pečať a jej význam

Porovnanie vzdelávania rytierov
a mladých dám s mojím vzdelávaním

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?
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Už si počul, že existuje spojenie
medzi Slovenskom a Maďarskom
pod zemským povrchom?
Poďme zistiť, ako to je.
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1

Úvod z minulej hodiny – jaskyne, ich
výnimočnosť, ako to vyzerá pod zemským
povrchom.

Slovenské rudohorie

Expedícia do Slovenského krasu

2

Slovenské rudohorie

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha Slovenského
krasu.

Plochou je to najväčšie pohorie na Slovensku. Delí sa na viac častí. Jednou z nich je Slovenský kras.
Našiel som
Otec
v encyklopédii,
mi povedal, že kras
že slovo kras
je oblasť, kde sa hojne
znamená vápencové
vyskytujú útvary vznikajúce
oblasti, málo
pôsobením vody na vápenec.
úrodné.
Teda aj jaskyne.

Slovenské rudohorie na mape

3

Nájdem na mape rozsiahle pohorie Slovenské rudohorie. Južná časť pohoria má názov Slovenský kras. Z Lučenca sa do Slovenského krasu dostanem tak, že budem hľadať cestu do
obce Plešivec (medzi Rožňavou (C-6) a Tornaľou). Asi 10 kilometrov juhovýchodne od Plešivca sa nachádza jaskyňa Domica. Je to cieľ našej expedície.

Cestovanie prstom po mape.
Určovanie smeru kam sa
dostaneme z našej obce.

10 kilometrov v skutočnosti predstavuje ________ centimetrov na mape

Expedícia do jaskyne

Jaskyňa Domica je prepojená s jaskyňou Baradla v Maďarsku. Cez jaskyňu Domica preteká
podzemná riečka Styx. Dá sa po nej plaviť na loďke.

1.

2.

4

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

3.

5

Ktoré obce sú blízko jaskyne Domica? Prečítam si ich názvy na mape.

V Slovenskom krase sa nachádzajú aj ďalšie jaskyne. Viem ich nájsť podľa mapového znaku. Jaskyne v oblasti Slovenského krasu sú zapísané do Zoznamu prírodných pamiatok
UNESCO. Sú to napríklad:

Vyberiem si jednu jaskyňu a zistím na mape, cez ktoré obce sa dá k nej dostať z našej obce
alebo ľubovoľného blízkeho mesta.

Ústredný motív č. 1: vyhľadávanie jaskýň na mape
podľa mapových znakov. Počítanie návštevnosti
jaskýň.
v
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Ústredný motív č. 2: jaskyne vápencové, vápencový
kvapeľ, hornina vápenec. Jaskyňa je iná ako ľadová.

6

Turisti radi navštevujú jaskyne. V tabuľke
sú niektoré uvedené a pri každej je napísaný počet návštevníkov počas jedného
týždňa od pondelka do piatku. Porovnám
návštevnosť jaskýň. Pri každej jaskyni vyfarbím číslo, ktoré vyjadruje najviac návštevníkov počas jedného dňa. V ktorý deň
prišlo najviac návštevníkov do všetkých
jaskýň?

4.

Návštevnosť jednotlivých jaskýň
počas 5 dní.
Jaskyňa/deň

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

Demänovská
jaskyňa slobody

96

98

100

98

100

Demänovská
ľadová jaskyňa

62

65

69

70

72

Dobšinská
ľadová jaskyňa

40

52

57

58

57

Domica

27

26

66

17

24

V tejto jaskyni
nie je ľad.
Tvoria sa v nej
vápencové
kvaple.

Reﬂexia: čo žiakov zaujalo, čo
im pomohlo, zlepšila sa im
orientácia na mape, čo by ešte
potrebovali vylepšiť?

7

Motivácia: čo by žiaci chceli
navštíviť v tejto oblasti, nech
povedia podľa mapy, čo už
poznajú alebo nikdy o tom
nepočuli a chceli by to
poznať.

8

Záver - motivácia na budúcu hodinu:
zaujímavosťou bude delová guľa
vo veži.

9

Môj výpočet:

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Jaskyňa Domica

Riečka Styx v jaskyni

Cesta z Lučenca k jaskyni Domica

Jaskyne zapísané
v Zozname svetového dedičstva UNESCO
Porovnanie návštevnosti jaskýň
– práca s tabuľkou

5.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

77

v

Do mesta so strážnou vežou.
Veža bola postavená na obranu pred
tureckými nájazdmi. Je vraj v nej delová
guľa. Ktoré mesto to môže byť?
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1

Úvod z minulej hodiny sa týka tureckej
delovej gule. Ako sa dostala do veže? Žiaci
môžu dávať návrhy.

2

Orientácia na mape podľa
učebnice. Poloha Rožňavy.

Rožňava

Expedícia za delovou guľou

Rožňava

Je to staré banícke mesto, je centrom oblasti Gemer.

Rožňava na mape

Rožňava (C-6) je cieľom našej expedície. Nájdem ju na mape v Rožňavskej
kotline. Vznikla ako banícke mesto so
zlatými, striebornými a medenými baňami.

Rožňava
má zaujímavé
štvorcové námestie
so strážnou vežou
uprostred.

Povesť o vzniku mesta Rožňava

Na mieste, kde dnes leží Rožňava, bola pôvodne veľká lúka. Na nej sa pásavali kravy. Raz
sa stratila jedna kravička so zvončekom a pastier ju hľadal. Našiel však iba zlatú trojružu.
Zvnútra zeme mu ju vyniesla jeho milá premenená na anjela. Pastier si ľahol unavený
a zaspal.

3

1.

Ústredný motív č. 1: povesť, žiaci
majú dokončiť povesti.
Bádanie: podľa čoho má názov
naša obec.

2.

4

Ústredný motív č. 2: turecké
nájazdy. Zo strany určenej na
vystrihovanie si žiaci vystrihnú
rožňavskú strážnu vežu ako
spomienku na turecké nájazdy
a nalepia k časovej priamke.
Táto téma prepája historickú
časť a geograﬁckú. Môžete
použiť aj inú oblasť k tejto
historickej téme, napríklad
pevnosť v Komárne alebo
v Nových Zámkoch.

110

Ako mohol pokračovať príbeh? Vymyslím si koniec. Napíšem to.

Neskôr na spomínanom mieste, kde bola lúka, založili osadu s názvom Rosenau. V erbe
mesta Rožňava sú tri zlaté ruže. Podľa čoho dostala názov naša obec a ako vyzerá jej erb?

Aha,
guľa!

Delová guľa

Ja sa vyberiem za záhadou delovej gule vo veži
v Rožňave. Ak prídem pred vežu, tak na jej južnej
strane uvidím 400 rokov starú delovú guľu.
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Záhada stratenej listiny

Podľa legendy zakladatelia mesta Rožňava napísali o vzniku
mesta pamätnú listinu. Uložili ju do pozlátenej makovice na
vrchole strechy veže (obrázok vpravo). Stratila sa však. Možno
sa raz ako detektív vyberiem hľadať stratenú listinu.

3.

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

5

Reﬂexia: do tabuľky nech žiaci
napíšu informáciu, ktorá ich
zaujala, a budú vedieť, ako sa
spája rožňavská veža
s tureckými nájazdmi. Neučia
sa to naspamäť. Rozmýšľajú čo
sa naučili aktívnym spôsobom
cez riešenie úloh.

6

Motivácia: Nech žiaci sami
rozhodnú podľa mapy, kam by
chceli ísť na výlet a snažia sa
to zdôvodniť.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
o jaskyni, v ktorej sa kedysi
korčuľovalo.

8

Okolo Rožňavy je niekoľko jaskýň a hradov. Vyberiem si tri
z nich podľa mapy (hrady a jaskyne). Zistím o nich viac z mapy
a napíšem jednu zaujímavosť.

1.

2.

3.

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Námestie Rožňavy

Rožňava strážna veža
– turecká delová guľa

Hľadanie hradov a jaskýň
na mape okolo Rožňavy

4.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

79
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Na internete bola táto fotograﬁa.
Je možné, že sa v tejto jaskyni
naozaj dalo korčuľovať?
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1

Úvod z minulej hodiny – ako mohlo vyzerať
korčuľovanie v jaskyni? Bolo zaujímavejšie
ako na klzisku?

Slovenský raj

Expedícia do jaskyne, v ktorej
sa korčuľovalo

2

Slovenský raj

Orientácia na mape podľa
učebnice.

Slovenský raj je národný park, chránené sú kaňony,
hlboké rokliny s vodopádmi, ale aj rastliny a živočíchy.

Slovenský raj na mape

Z Rožňavy pôjdem prstom po mape do obce Dobšiná (B-5). Pri nej nájdem znak jaskyne.
Označuje Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

3

1.

Naozaj sa niekedy korčuľovalo v Dobšinskej ľadovej jaskyni? Čo sa mi podarilo zistiť?

Cestovanie prstom po mape.

Expedícia do Dobšinskej ľadovej jaskyne

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. V jaskyni na niektorých miestach má ľad hrúbku až 25 m. Pre jej unikátnu výzdobu je zaradená v Zozname
svetového dedičstva UNESCO.
Všade samý ľad.
Zachováva a tvorí sa
zásluhou zvláštneho
vrecovitého tvaru jaskyne.
V jej spodnej časti
sa udržiava studený
vzduch.

2.

4

Jednu ľadovú jaskyňu sme už na expedíciách spoznali.
Ktorá to bola? Ako ďaleko sú od seba vzdušnou čiarou tieto dve jaskyne?

Ústredný motív č. 1: jaskyne v tejto oblasti sú
zapísané do Zoznamu UNESCO. Porovnávanie jaskýň
ľadové a vápencové.
v
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Ústredný motív č. 2: využitie ﬁnancií na spoznávanie
jaskýň.

5

Zistila som
na internete,
že vraj tu trénoval aj Karol Divín.
Bol to známy krasokorčuliar,
ktorý získal striebornú medailu
na zimných olympijských
hrách v roku
1960.

3.

V tabuľke sú uvedené niektoré jaskyne.
Radi by sme išli celá trieda na výlet spoznávať jaskyne.
Každý z nás má 10 eur. Ktoré jaskyne môžeme navštíviť za 10 eur? Nemusíme minúť všetky
peniaze. Opíšem podľa mapy, kde sa nachádzajú všetky tri jaskyne.
Dospelí

Deti
(6-15 rokov)

Belianska jaskyňa

8€

4€

Bystrianska jaskyňa

5€

2€

Demänovská jaskyňa slobody (dlhý okruh)

15€

7€

Demänovská jaskyňa slobody (tradičný okruh)

8€

4€

Jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa

7€

3€

Domica (krátky okruh)

6€

3€

Domica (okruh s plavbou)

9€

4€

Driny

6€

3€

Gombasecká jaskyňa

5€

2€

Harmanecká jaskyňa

6€

3€

Jasovská jaskyňa

5€

2€

Ochtinská aragonitová jaskyňa

6€

3€

Važecká jaskyňa

5€

2€

Dobšinská ľadová jaskyňa

7€

3€

Výpočet

Reﬂexia: Nech žiaci sami
uvažujú, čo bolo prínosom na
tejto hodine pre nich, čo nové
sa dozvedeli a pomôže im to.
V tejto časti sa dá vrátiť na
úvod učebnice a opakovať si,
prečo sa učíme vlastivedu
a prečo sa pripravujeme na
expedície.

6

Motivácia: Žiaci si podľa mapy
povedia, čo by ich v tejto
oblasti zaujímalo, čo sa
naučili pri riešení úloh.
Neučia sa naspamäť, píšu si
výsledok svojho učenia.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
na budúcej hodine sa bude hodnotiť
celá trasa a pripravovať expedície na
novej trase.

8

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Dobšinská ľadová jaskyňa
Kaňony v Slovenskom raji

Príprava exkurzie do jaskýň

Jaskyňa zaradená do Zoznamu UNESCO

4.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Pripraviť si expedície na ďalšej trase
od Hornádu po Dunaj. Navštívime mestá Košice,
Bardejov, Prešov, uvidíme Vihorlat, Zemplínsku šíravu,
Pieniny a mnoho ďalších miest.

81
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1

Zhodnotenie celej trasy, čo sa žiaci vďaka
vlastivede nové naučili, čo by nevedeli, ak by
sa vlastivedu neučili. Ako sa im darí
v orientácii na mape.

Správa z druhej trasy expedícií
od Dunaja po Hornád

Moje poznámk y:

Napíšem,
čo sa mi na
expedíciách páčilo
najviac. Zhodnotím
ale aj seba.

2

Žiak sám seba zhodnotí, do akej
miery mu už nerobí problém
orientácia na mape, čítanie mapy.
Ak niečo nevie, vie že sa bude
môcť tomu ďalej venovať, aby sa
zlepšil. Je to formatívne
hodnotenie. Učiteľ môže a nemusí
sa vyjadriť. Všetky práce
a hodnotenia v tabuľkách
poskytujú učiteľovi podklad pre
formatívne hodnotenie.

Po ukončení trasy si môžem zhodnotiť svoj výkon.
Výkon

Moje hodnotenie

Hodnotenie učiteľa

Čítanie mapy
a orientácia na mape

Opis krajiny podľa
mapových znakov na mape

Vypočítanie vzdialenosti
podľa graﬁckej mierky mapy
Opis miest podľa mapy

82
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Opis tretej trasy – žiaci postupne čítajú jednotlivé
zastávky expedícií a vyhľadávajú na mape, cestujú
prstom po mape.

Tretia trasa expedícií
od Hornádu po Dunajec

Expedície
nás budú viesť
k spoznaniu
východného
Slovenska.

G

Prvou zastávkou sú Košice.

G

Z Košíc pôjdeme na Východoslovenskú nížinu.

G

Navštívime Vihorlatské vrchy. Táto oblasť je súčasťou
zalesnenej oblasti s bukmi a je zaradená
do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

G

Na severovýchodnom Slovensku budeme objavovať
drevené kostoly.

G

Pamätník vo Svidníku je pamiatkou na boje
v druhej svetovej vojne. Dukliansky priesmyk ľudia nazývajú
aj Dolina smrti.

G

Z Duklianského priesmyku sa cez Svidník premiestnime
do Bardejova. Mesto je zapísané v Zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

G

Z Bardejova vedie cesta do Prešova.
V Prešove nás expedícia zavedie do Solivaru za soľou.

G

Z Prešova je to len na skok na Spišský hrad
a odtiaľ do Levoče.

G

Nakoniec nás čaká posledná expedícia k rieke Dunajec
do oblasti Pieniny.

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta, ktoré je druhým
najväčším mestom na Slovensku.
Pôjdeme za hrajúcou fontánou.
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1

Úvod z minulej hodiny – prečo za hrajúcou
fontánou a nie napríklad za Dómom svätej
Alžbety, ktorý je na prvej fotograﬁi.

Košice

Expedícia za hrajúcou fontánou

2

Košice

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha Košíc na
mape, Košická kotlina.

Sú druhé najväčšie mesto na Slovensku, majú veľa historických pamiatok. Dospelí by si na
expedíciu vybrali asi pekný kostol s názvom Dóm svätej Alžbety alebo Štátne divadlo. Cieľom našej expedície je hrajúca fontána.
Dóm sv. Alžbety

Košice na mape

Na mape je medzi Slovenským rudohorím a Slanskými vrchmi Košická kotlina. V nej sa nachádza mesto Košice (C-7). Zo Slovenského raja možno prejsť do Košíc cez Spišskú Novú Ves.

1.

3

Cestovanie prstom po mape. Viesť
žiakov k tomu, aby hľadali rôzne
cesty, najkratšia trasa,
najzaujímavejšia trasa, akou trasou
by šli do Košíc cez Banskú
Štiavnicu. Možností je veľa na
prácu s mapou.

Cesta z Dobšinej do Košíc vedie cez obce (prečítam si ich na mape):

Hrajúca fontána

Centrum mesta tvorí Hlavná ulica.
V strede Hlavnej ulice sa nachádza
Dóm svätej Alžbety
a Štátne divadlo Košice.
Neďaleko Dómu sv. Alžbety
je park s hrajúcou fontánou..

Má zabudovanú
vlastnú hudbu,
ale reaguje
aj na zvonkohru
vedľa fontány.
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4

Hrajúca fontána ako zaujímavosť pre žiakov, čo je
cieľ ich cesty.
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2.

Ústredný motív č. 1: práca s plánom mesta. Okrem
týchto troch daných objektov je možné určovať aj
iné. Každý si môže nájsť svoje objekty na spoznávaní
mesta.

5

Reﬂexia: zhodnotenie toho, čo
sa dialo na hodine, čo nové im
to prinieslo, ktoré aktivity im
pomohli dozvedieť sa niečo
nové a získať zručnosti
v orientácii na mape.

6

Motivácia: Čo by žiaci sami
chceli navštíviť. Majú možnosť
povedať svoj názor a zapojiť
sa do vyučovania.

7

Záver - motivácia na budúcu hodinu.
Na miesto na Slovensku, kde žijú
korytnačky močiarne.

8

Ozvali sa kamaráti,
že chcú ísť
na návštevu do Košíc.

Chcú vidieť
zaujímavé miesta:
Dóm svätej Alžbety,
hrajúcu fontánu,
Štátne divadlo Košice,
Slovenské technické
múzeum.
Trasu si vyznačím
na pláne mesta.
Keď prídu do Košíc,
vystúpia na
železničnej stanici.
Stretneme sa
v Mestskom parku.
Odtiaľ začneme
prehliadku.

Objavy v Košiciach

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Hrajúca fontána
Dóm sv. Alžbety

Exkurzia pre kamarátov

Orientácia v pláne mesta

3.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do Košíc, navštívim podľa plánu mesta
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Vieš, že existuje na Slovensku miesto,
kde žijú korytnačky močiarne?
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1

Úvod z minulej hodiny. Korytnačka ako
výnimočný živočích a pritom je ohrozená. Čo
urobiť, aby na Slovensku nevyhynula. V tejto
téme bude prepojenie geograﬁe a
environmentálnej výchovy.

2

Orientácia na mape podľa
učebnice, oblasť okolo mŕtveho
ramena Bodrog, prečo táto
oblasť vyhovuje korytnačke.

Zemplín

Expedícia za korytnačkou

Zemplín

Je to oblasť na východnom Slovensku, ktorá sa rozprestiera až k susediacemu štátu Ukrajine. Celá oblasť sa delí na Dolný Zemplín a Horný Zemplín.

3

Cestovanie prstom po mape,
ako sa dostať až k rieke Bodrog
z Košickej kotliny. Pri prechode
cez Slanské vrchy by možno
žiakov zaujal aj Herliansky
gejzír. Je to ďalšia téma,
prostredníctvom ktorej sa dá
dosiahnuť hlavný cieľ
vlastivedy.

Zemplín na mape

Na Hornom Zemplíne sú mestá: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou. Na Dolnom Zemplíne sú: Michalovce, Sobrance a Trebišov. Rozhranie tvorí pohorie Vihorlatské vrchy.

Najprv sa vyberieme na juh Východoslovenskej nížiny k rieke Bodrog. Je to rieka, ktorá
nemá prameň, vzniká sútokom riek.

1.

Z mapy viem zistiť, že Bodrog vzniká sútokom riek. Z nich sú najväčšie:

Korytnačka močiarna

V oblasti rieky Bodrog je výnimočné miesto na Slovensku. Je to v blízkosti obce Streda nad
Bodrogom, žije tam korytnačka močiarna. Má rada mŕtve rameno rieky Bodrog s močiarmi. Táto oblasť je prírodná rezervácia s názvom Tajba.
Ahoj!
Som zákonom chránená.
Veľa si pamätám.
Za môj nedovolený
odchyt v prírode
je pokuta.

4

Dočítala som sa,
Do
kor
že korytnačka
močiarna
žije na našom území
užž veľmi veľa rokov.
Jej skameneliny sa našli
na rôznych miestach
Slovenska.

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

2.

5

Čím sa živí korytnačka? Moje zistenie:

Ústredný motív č. 1: informácie o korytnačke.
Otázka pre zoológa, napríklad ako sa sem
korytnačky dostali, prečo nežijú inde na Slovenku?
Ochrana rastlín a živočíchov. Opis oblasti vhodnej
pre korytnačky.
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3.

Korytnačka močiarna je v zozname ohrozených živočíchov. Prečo sú niektoré živočíchy
v zozname ohrozených druhov? Ako by sa dalo pomôcť korytnačke močiarnej?
Môj názor:

Od rieky Bodrog poďme ďalej prstom po mape smerom na sever, cez mesto Michalovce
okolo Zemplínskej šíravy k pohoriu Vihorlatské vrchy.

Veď to je
veľké ako more.
Zemplínska šírava!
To si musím
zapamätať.

4.
5.

Ústredný motív č. 2:
Zemplínska šírava – vodná
nádrž v blízkosti Michaloviec,
určiť na mape.

6

Reﬂexia: do tabuľky zapíšu čo
nové sa dozvedeli, čo im
hodina priniesla.

7

Motivácia: žiaci si sami určia
podľa mapy, čo by chceli
navštíviť v tejto oblasti.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
do oblasti, kde sú stromy chránené
a dokonca sú v Zozname UNESCO.

9

Pospájam na mape mestá: Michalovce, Trebišov a Sobrance. Opíšem krajinu okolo trasy.

Ak budem chcieť ísť na Zemplínsku šíravu, pôjdem do Michaloviec. Cez ktoré mestá pôjdem
podľa mapy z našej obce alebo okresného mesta do Michaloviec? Porozprávam o ceste
podľa mapy.

Objavy na expedícii

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Korytnačka močiarna

Michalovce a Zemplínska šírava
Bodrog a močiare

6.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy tieto miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?
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1

Úvod z minulej hodiny – v UNESCO okrem
kultúrnych pamiatok zahŕňa aj bukové lesy,
pretože buk je výnimočný strom.

Vihorlatské vrchy

Expedícia za starými bukmi

2

Vihorlatské vrchy

Orientácia na mape podľa
učebnice. Poloha Vihorlatských
vrchov.

Vihorlatské vrchy sú porastené bukovými lesmi (obrázok dole), ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Vihorlatské vrchy
na mape

Sú sopečné pohorie (B-8), najvyšší vrch
je Vihorlat. Strom má výnimočné vlastnosti. Je to rastlina – superman. Strom
dokáže veľa vecí. Produkuje kyslík,
ktorý dýchame. Zadržiava vodu v pôde,
poskytuje drevo, je domovom pre živočíchy, udržuje vlhkosť v okolí, plody sú
potravou pre živočíchy a pod.

1.

3

Superstrom – priradím šípkou vlastnosti a schopnosti stromu.

ičitého a pod.
zo vzduchu, oxidu uhl
pohlcovanie škodlivín

Motív č. 1: bukové lesy a v čom
spočíva výnimočnosť buka ako
stromu. Oblasti porastené bukom
sú zapísané v Zozname UNESCO.
Netreba vedieť celý názov, oblasti
v Zozname sú širšie, v tejto časti je
dôležité prepojenie geograﬁe
a biológie a uvedomenie si, aké
schopnosti majú stromy. Strom
ako superman.

odparovanie vody, zníženie teploty
vlhkost
zv ýšenie

spev ne

i

y
nie pôd

pôsobenie na duševný oddych

zníženie prašnosti

priestor na život živočíchov

protihlu
ková bari
éra

zadržiava
nie zrážko
vej vody

kvety potrava pre hmyz, včely

plody – potrava pre živočíchy, ozdoba

znižovanie teplotných rozdielov – „prirodzená klimatizácia“

a život
priestor n

v
živočícho
pôdnych

produk
cia k ys

líka
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Motív č. 2: život stromov v lese a v meste.
V nadväznosti na prvú tému výnimočnosti stromov
sa zamerať aj na to, ako žijú stromy v meste. V tejto
časti sa vrátiť znova k lesom na Slovenku, ich
ochrane, význame národných parkov a chránených
oblastí, pralesov a pod.

2.

A

4

Na obrázkoch A a B sú zobrazené stromy
v odlišných životných podmienkach.
Jedny rastú v lese (A), druhé v meste (B).
Ako sa im darí?

Reﬂexia: opis cesty podľa
mapy.

5

Reﬂexia : žiaci určia čo im dala
expedícia, na čo nezabudnú, čo
ich zaujalo a čo im pomohlo pri
práci s mapou.

6

Motivácia: čo by radi žiaci
navštívili, majú možnosť
povedať podľa mapy. Majú
možnosť argumentovať
a zdôvodňovať.

7

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
výnimočné kostoly, zaujímavé, našli
tiež svoje miesto v Zozname UNESCO.

8

B

Napíšem rozdiely.

3.

Pod Vihorlatskými vrchmi je mesto Humenné.
Cez ktoré obce bude viesť podľa mapy cesta z Michaloviec do Humenného?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Vihorlatské vrchy – bukové lesy
Strom ako superman
UNESCO

Porovnanie života stromov – ochrana lesov

4.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Na Horný Zemplín navštíviť
drevené kostoly a potom do oblasti,
kde zostali v prírode tanky,
aby upozorňovali na nezmyselnosť vojny.
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1

Úvod z minulej hodiny. Prečo sa stavali
drevené kostoly. Sú výnimočné, zaradené
v Zozname UNESCO. Prepojenie života ľudí
s lesmi a drevom, ktoré im lesy dávali.

Nízke Beskydy

Expedícia za drevenými kostolmi

Oblasť Horný Zemplín

2

Cez Vihorlat sa možno dostať do oblasti Horný Zemplín s viacerými pohoriami s názvom
Nízke Beskydy. Tvoria ich Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina.

Cestovanie prstom po mape.

Drevené kostoly

Zalesnená oblasť je dôvod, že drevo a drevené stavby tu boli súčasťou života ľudí. K dreveným pamiatkam patria drevené kostoly, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na obrázku je kostol v obci Bodružal.

Celý kostol
aj všetko vo vnútri
je vyrobené
z dreva.

3

Orientácia na mape podľa
učebnice. Ako príklad jedného
dreveného kostola bol vybraný
kostol v obci Bodružal. Žiaci majú
možnosť podľa mapy nájsť na
mape podľa mapových znakov
ďalšie drevené kostoly.

1.

Ak sa chcem dostať do obce Bodružal, musím ísť najprv do Svidníka. Ako sa z môjho okresného mesta dostanem do obce Bodružal? Čítam z mapy. Mám viac možností?

Moje poznámk y:
M

90

4

Opis krajiny podľa mapových znakov. Ústredný motív
č. 1: Drevené kostoly – mapový znak.
v
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Ústredný motív č. 2: druhá svetová vojna, pomníky,
príklady dvoch miest s pomníkmi. Oblasť Nízkych
Beskýd je prepojením dejepisného učiva o druhej
svetovej vojne a geograﬁckého, ukázať jedno miesto,
kde boje prebiehali a sú tam pomníky na ťažké boje
a zabitých vojakov. V tejto téme nejde o fakty
z druhej svetovej vojny, ale o uvedomenie si
nezmyselnosti vojny a všímanie si pomníkov
v obciach.

5

Dukliansky priesmyk a druhá svetová vojna

Na severovýchode Slovenska, kde susedíme so štátom Poľsko, je Dukliansky priesmyk.
Odohrávali sa tam ťažké boje počas druhej svetovej vojny, ktorá bola v rokoch 1939 – 1945.

Expedícia za tankmi v prírode

Pamätník na Dukle je jedným z mnohých pamätníkov druhej svetovej vojny.

Aký to musel
byť veľmi zlý pocit
stáť pred skutočným tankom.
Ja už nechcem ani tú moju
napodobeninu –
hračku.

Vystavené
é tanky vo Svidníku
í

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Dukliansky priesmyk
Vihorlatské vrchy

Bukové lesy Slovenska

Reﬂexia: Čo sa vám na tejto
expedícii páčilo, čo si
zapamätáte, nové pojmy,
čítanie mapy. Žiaci sa nič
neučia naspamäť, cez riešenie
úloh získavajú nové informácie
a zručnosti. Prejavujú sa
svojimi názormi, čítaním mapy,
orientáciou na mape, opisom
krajiny podľa mapy.

6

Motivácia: žiaci sami určia,
kam by chceli ísť podľa mapy.

7

Záver.

8

Drevené kostoly

Pamätníky
druhej svetovej vojny

2.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta v severovýchodnej časti Slovenska.
Čo by si vedel vyrobiť z hliny alebo drôtu?
Pôjdeme do mesta, v ktorom žili v minulosti veľmi
šikovní remeselníci. Ktoré je to mesto?
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1

Úvod z minulej hodiny. Otázka bola na
remeslá, čo by vedeli žiaci urobiť, možno
niektorí žiaci sú zruční. Ide o spoznávanie
žiakov, vyjadrenie ich záujmu.

Bardejov

Expedícia za remeslami

2

Bardejov

Orientácia na mape podľa
učebnice – poloha Bardejova na
mape.

Mesto Bardejov má bohatú históriu, je považované za jedno z najkrajších slovenských
miest. Bardejov je v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Centrom mesta je
námestie s radnicou a Kostolom sv. Egídia.

Bardejov na mape

Z Duklianskeho priesmyku sa prstom po mape dostanem cez Svidník do mesta Bardejov
(A-7).

Radnicu
mám po ľavej ruke
a za mnou je Kostol
sv. Egídia.

3

Cestovanie prstom po mape.
Ako sa dostane z Duklianskeho
priesmyku do Bardejova.
Existuje len jedna cesta?

1.

4

2.

Bardejov – čítanie fotograﬁe.

Cez ktoré obce budem musieť prejsť do Bardejova z Duklianskeho priesmyku?
Prečítam na mape.

Podľa mapových znakov opíšem krajinu, ktorou prechádzam do Bardejova.

Expedícia za remeselníkmi

Remeslám sa v minulosti v Bardejove venovalo veľa šikovných ľudí. Vyrábali veľmi kvalitné
výrobky, napríklad kovali meče, nože, plietli koše, tkali látky, vyrábali obuv. Z predaja výrobkov bohatlo aj mesto, preto sa aj rýchlo rozvíjalo. Remeslá, napríklad, obuvník, hodinár,
kováč, hrnčiar, znova ožívajú a ľudia sa ich zasa učia.

3.

5

V ktorom remesle by sa mne podarilo vyniknúť? Čo ma zaujíma o tomto remesle?

Ústredný motív č. 1: remeslá. Poznanie svojich
schopností, svojich záujmov, ale aj prejavenie úcty
k ľuďom, ktorí sú zruční a dokážu vytvárať krásne
veci. Podpora aktívnej remeselnej práce. Dnes sa
v mnohých mestách konajú trhy, jarmoky, kde
remeselníci predávajú svoje výrobky, návrat
k tradíciám.
v
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Ústredný motív č. 2: ako sa deti učili, keď neboli
školy v tom období, keď sa ľudia živili remeslami,
aby sa niekto niečo dobre naučil, musel ísť
k majstrom. Pre majstrov typické vývesné štíty,
dnes by to bolo logo.

4.

6

Remeselníci sa spájali do spolkov. Volali sa cechy. Každý cech mal svoj vývesný štít a cechovú truhlicu. Vývesný štít bol niečo také, ako je dnes logo. V truhlici boli dokumenty
a pečate. Cechovú truhlicu mali všetci vo veľkej úcte, bol to ich poklad. Aby sa remeselníci
naučili byť odborníkmi, išli sa do sveta vyučiť u najlepších remeselníkov. So sebou mali
vandrovnú knižku, niečo ako žiacka knižka. Snažili sa mať najlepšie hodnotenia.
Zvolím si remeslo a vytvorím vývesný štít. Môj návrh:

Vývesný štít

Cechová truhlica

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Námestie

Reﬂexia: čo žiakom táto
expedícia priniesla, nové
pojmy, čítanie mapy, ale možno
niekomu prezentáciu svojich
zručností, cez zážitok sa
preniesť do geograﬁckej oblasti
a spojiť si to s mestom
Bardejov.

7

Motivácia: sami žiaci určujú,
kam by chceli ísť na expedíciu
do tejto oblasti podľa mapy
a zdôvodňujú.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
prečo je soľ vzácna.

9

Radnica, kostol

Informácie o remeslách
Prezentovanie
mojich zručností

Cech, vývesné štíty

5.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta, ktoré je centrom
oblasti Šariš, a v ňom budeme uvažovať,
prečo je soľ vzácnejšia ako zlato.
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1

Úvod z minulej hodiny – hodnota soli, soľ
dôležitejšia ako zlato alebo je to naopak?

2

Orientácia na mape podľa
učebnice – poloha Prešova,
Košická kotlina, rieka Torysa.

Prešov

Expedícia za soľou

Prešov

Je centrom oblasti s názvom Šariš.

Prešov na mape

Nachádza sa v Košickej kotline (B-7).

1.

3

Cestovanie prstom po mape.
Existuje len jedna cesta
z Bardejova do Prešova?

2.

Cez ktoré obce sa dostanem podľa mapy z nášho okresného mesta do Prešova?

Pozerám sa na fotograﬁu Hlavnej ulice v Prešove. Na fotograﬁi vpravo je Prešov z roku 1947.
To ma inšpiruje k pátraniu po starých fotograﬁách mojej obce. Budem ich porovnávať so
súčasnosťou. Bude zaujímavé sledovať, ako sa obec menila. V triede si môžeme z fotograﬁí
urobiť výstavu.

Prešov
š v súčasnosti
úč
i

Moja obec v súčasnosti:

4

Ústredný motív č. 1: ako sa mení
obec. Vyhľadávanie starých
fotograﬁí vlastnej obce.

Prešov
š v minulosti
i l i

Moja obec v minulosti:

Soľ nad zlato

V rozprávke Soľ nad zlato kráľ povedal Maruške:
„Až nastanú také časy, že bude soľ viac ako zlato, potom sa ohlás, budeš kráľovnou.“

3.

5

Má sa už Maruška vrátiť? Je v súčasnosti pre ľudí soľ významnejšia ako zlato?
Prečo je soľ dôležitá? Zistím a porovnám, koľko stojí 1 kg soli a koľko stojí 1 kg zlata.
Moje zistenie:

Ústredný motív č. 2: ťažba soli, soľ dôležitá pre
ľudstvo. Solivar ako jedno miesto, kde sa ťažila
soľ a spôsob, ako sa ťažila.
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Naša expedícia povedie
do časti Prešova
s názvom Solivar.
Názov Solivar naznačuje,
že sa tam v minulosti
ťažila soľ.
Dnes sa už neťaží
a ako spomienkou
na minulosť sú budovy,
ktoré sú technickou
pamiatkou.

Technická
pamiatka s názvom
Solivar je továreň
na výrobu soli.

Zo začiatku soľ ťažili. Neskôr sa do bane dostala voda, soľ sa rozpustila
a vznikla soľanka. V továrni odparili zo soľanky vodu a získali soľ.

4.

Ako môže vzniknúť zo soľanky soľ? Urobím pokus. Rozpustím soľ v miske vody, dám to na
teplý radiátor, slnko a pod. Voda sa odparí a zostane soľ. Ako možno urýchliť odparovanie
soli?

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii
Prešov – námestie

Reﬂexia: čo sa žiaci vďaka
expedícii naučili nové.

6

Motivácia: žiaci sami určia, čo
by chceli navštíviť podľa
mapy, ak by mali možnosť ísť
do tejto oblasti. Vedia svoje
rozhodnutie zdôvodniť.

7

Záver – jedna z najrozľahlejších
zrúcanín hradu. Prečo austrálsky
umelec prišiel vytvoriť z kameňov
obraz koňa na Spišský hrad.

8

Solivar – technická pamiatka
Pátranie po starých
fotograﬁách mojej obce
Pokus so soľou

5.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Na svahu hradného kopca je obraz koňa.
To chcem vedieť, ako sa tam dostal.

95
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1

Úvod z minulej hodiny – zistíme záhadu, ako
sa dostal keltský kôň na kopec pod Spišským
hradom. Prepojenie s časovou priamkou na
str. 12-13. v učebnici. Austrálsky umelec robí
takéto obrazy po celom svete a jeden je aj na
kopci, na ktorom je Spišský hrad.

Spišský hrad

Expedícia za keltským koňom

2

Spišský hrad

Orientácia na mape podľa
učebnice, poloha Spišského
hradu, čítanie mapy.

Expedícia za obrazom koňa ma dovedie na Spišský hrad nad obcou Spišské Podhradie. Hrad
je už zrúcanina a patrí k najrozľahlejším na Slovensku.

Spišský hrad na mape

Ak chceme ísť k hradu, treba zájsť podľa mapy do obce Spišské Podhradie. Výstup k hlavnej
bráne trvá asi hodinu. Spišský hrad s okolím je v Zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.

1.

Ak sa vyberiem na Spišský hrad z nášho okresného mesta, pôjdem podľa mapy po trase,
ktorá ide cez obce:

Expedícia na Spišský hrad

3

Z cesty vedúcej z Prešova do Popradu
je vidieť na jednom svahu hradného
vrchu navŕšené kamene v tvare koňa.
Tento obraz koňa navrhol austrálsky
umelec podľa mince starej asi 2000 rokov. Na minci bol vyobrazený kôň. Neznámy Kelt, ktorý žil na tomto území,
mincu stratil a našla sa až o mnoho
storočí neskôr.

Cestovanie prstom po mape.

2.

4

Geoglyf je obraz vytvorený
na zemskom povrchu.
Ak by mi dovolili niekde urobiť
geoglyf, môj obraz by bol takýto:

Ústredný motív č. 1: kresba na zemi, geoglyf –
význam obrazu na zemi. Nápady, čo by žiaci
vytvorili na školskom dvore.
v
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Ústredný motív č: 2: Povesť o hrade – prerozprávanie
povesti: Vyhľadanie informácie z povesti – kto bola
Hedviga.

o Hedvige

Spišský hrad je spojený s povesťou o Hedvige. Vraj tam ešte

teraz straší na hrade a hľadá Barborku, dcéru svojho brata.

5

Pri ceste
na Spiš nevynechám
Spišský hrad.
Len si musím dať pozor
na Hedvigu.

Bolo to už pred mnohými storočiami. Pán Spišského hradu musel odísť za kráľom a svoju dcéru dal do opatery svojej sestre.

Ale nepriatelia chceli využiť jeho neprítomnosť a pomstiť sa
mu. Uniesli mu dcéru. Hedviga ju neustrážila. Povesť hovorí, že
Hedviga hľadá stále Barborku.

3.

Uveď stručne, kto bola Hedviga.

Reﬂexia: Čo žiakov zaujalo, čo
sa im páčilo, čo nové sa
dozvedeli vďaka vlastivede. Do
tabuľky zapíšu jeden svoj
zážitok.

6

Záver - motivácia na budúcu hodinu.
Celý svet pozná vyrezávané diela, ktoré
vznikli v Levoči. Za rezbárom pôjdeme
na ďalšej expedícii.

7

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Spišský hrad a okolie
Geoglyf
Povesť

UNESCO

4.

Ak sa ja vyberiem na expedíciu do tejto oblasti,
navštívim podľa mapy tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do mesta, ktoré je známe drevenými
dielami rezbára Majstra Pavla.
Nevieme o ňom skoro nič,
ale jeho diela pozná celý svet.
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1

Úvod z minulej hodiny – vyrezávané diela,
meno Majster Pavol z Levoče.

2

Orientácia na mape podľa
učebnice - určenie polohy
Levoče.

Levoča

Expedícia za známym aj neznámym
rezbárom

Levoča

Je to mesto na severovýchode Slovenska. Od roku 2009 je v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.

Levoča na mape

3

Zo Spišského hradu sa dostanem na cestu, ktorá vedie do Popradu a prechádza cez Levoču
(B-6). Mesto Levoča leží pod úpätím Levočských vrchov.

Čítanie fotograﬁe - námestie,
radnica, Chrám sv. Jakuba, oltár.

Sme na Námestí
Majstra Pavla v Levoči,
vpravo je radnica.
Za radnicou sa nachádza
Chrám svätého Jakuba.
V tomto kostole je umiestnený
slávny drevený vyrezávaný
oltár.

4

5

Opis krajiny podľa mapových
znakov.

Cestovanie prstom po mape. Je
možné cestovať cez rôzne
miesta do Levoče? Je v tejto
oblasti dostatok priestoru na
budovanie ciest? Kadiaľ vedú
cesty, ako žiakom pomôže
mapa.

1.

Podľa mapových znakov opíšem krajinu v okolí Levoče.

2.

Z nášho okresného mesta pocestujem podľa mapy do Levoče cez tieto obce:

Expedícia za Majstrom Pavlom

Kto bol Majster Pavol z Levoče? Prečo je známy a neznámy?
Vie sa o ňom, že bol rezbár, vytvoril najvyšší oltár na svete v levočskom Chráme sv. Jakuba.
Nevieme, kedy a kde sa narodil, nepoznáme jeho celé meno. Nevieme, ako dlho žil v Levoči.
Vieme, že po roku 1500 už žil v Levoči, ale nevieme, či do nej prišiel z nejakého iného mesta.
Mal manželku a tri deti. Zomrel niekedy medzi rokmi 1537 – 1542. Chrám sv. Jakuba bol v roku
2009 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský
hrad a pamiatky okolia.

98

6

Ústredný motív č. 1: Majster Pavol z Levoče. Čítanie
textu a vyhľadávanie informácií z neho.
v
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3.

Majster Pavol je pre mnohých záhadou. Čo o ňom vieme a čo len predpokladáme?
K jednotlivým bodom dám krížik podľa toho, či to vieme, či si to len myslíme
alebo to vôbec nevieme.
Čo viem určite

Čo sa predpokladá

Čo vôbec neviem

Meno

Dátum narodenia

Miesto narodenia
Dátum úmrtia

Najvýznamnejšie diela
Manželka
Deti

Akým jazykom hovoril

4.

Prečo je oltár Majstra Pavla taký vyhľadávaný
a považovaný za vzácne umelecké dielo?

Reﬂexia: čo sa vďaka expedícii
dozvedeli, či to pomohlo splniť
ciele, ktoré si dali žiaci v úvode
vyučovania vlastivedy na
začiatku školského roka.

7

Motivácia: čo by žiaci chceli
navštíviť v tejto oblasti, nech
si pozrú mapu a vyberú.

8

Záver – motivácia na budúcu hodinu:
poznáte legendu o lietajúcom
mníchovi?

9

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Objavy na expedícii

Levoča – námestie s radnicou
Chrám sv. Jakuba

Rezbárske dielo
Majstra Pavla z Levoče – oltár

5.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?

Do oblasti k rieke Dunajec, do Červeného Kláštora
za mníchom Cypriánom. Hovorí sa o ňom,
že sa pokúšal lietať. Je to pravda?
Vedel zostrojiť stroj na lietanie pred vynájdením
lietadla? Ako taký stroj mohol vyzerať?
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1

Úvod z minulej hodiny – posledná expedícia
bude k rieke Dunajec.

Pieniny

Expedícia za lietajúcim mníchom

2

Pieniny

Orientácia na mape podľa
učebnice – nájsť Pieniny na
mape podľa inštrukcií v učebnici,
Dunajec, Červený Kláštor.

Je to pohorie v severnej časti Slovenska. Na ich území je národný park. Skratka názvu je
PIENAP. Pri rieke Dunajec je obec Červený Kláštor.

Pieniny na mape

Z Levoče pôjdem prstom po mape do Popradu. Z Popradu cestou popri rieke Poprad cez
mestá Kežmarok, Spišská Belá a Podolínec. Pred Starou Ľubovňou odbočím po ceste na
mape do Červeného Kláštora. Som v Pieninách a v Pieninskom národnom parku.

1.

2.

3

4

Opis krajiny na základe
mapových znakov.

Podľa mapových znakov opíšem krajinu
v oblasti Červeného Kláštora.
Z nášho okresného mesta pôjdem
do Červeného Kláštora
podľa mapy cez obce:

Návštevníci
Pienin by určite
chceli uvidieť
lietajúceho mnícha.
Kto to vlastne
bol?

Mních Cyprián

Cestovanie prstom po mape
z Levoče na Pieniny, cestovanie
prstom po mape zo svojho sídla
do Pienin. Existuje viacero ciest?

V obci Červený Kláštor je skutočný kláštor, v ktorom žili mn
mnís
mnísi.
ísii. M
Mnícha
ních
ní
cha
a
d vynájájj
Cypriána nazývali Lietajúci mních. Zaujímal sa o lietanie ešte pred
dením lietadla. Zhotovil si krídla a pomocou nich vraj lietal v okolí Červeného Kláštora. Možno je to skutočnosť, možno povesť.

3.

Pokúsim sa zistiť, či mních Cyprián vedel lietať. Výsledok môjho bádania:

Moje poznámk y:
M

5

Ústredný motív č. 1: informácie o mníchovi
Cypriánovi a jeho lietajúcich pokusoch. Pomocou
graﬁckej mierky mapy vypočítať vzdialenosť , ktorú
musel preletieť z Troch korún do Červeného Kláštora.
Argumentovanie, povedať svoj názor.
v
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Ústredný motív č. 2: herbár a ochrana rastlín. Ako sa
spoznávajú rastliny.

4.

6

Na obrázku vpravo sú vrcholy pohoria
Pieniny s názvom Tri koruny. Odtiaľ vraj
lietal mních Cyprián smerom k Červenému Kláštoru. Mohol doletieť? Vypočítam
podľa mapy vzdialenosť, ktorú by mal
preletieť.

Výpočet: __________________________

_________________________________
Môj názor, či to mohol preletieť:

Mních Cyprián sa zaujímal aj o liečivé rastliny. Lisoval ich a robil herbár.
Herbár je zbierka sušených a lisovaných rastlín. Sú upevnené na listoch
papiera. Pripojený je k nim lístok s údajmi o rastline.

Keď
rastliny nelisujeme,
nelepíme, neberieme
ich z prírody, šetríme
prírodu.

Opíšem, ako si predstavujem fotoherbár.
Odfotím si rastlinu a opíšem ju. Prečo je správnejšie odfotiť rastlinu
ako vylisovať a nalepiť ju? Môj fotoherbár by vyzeral takto:

Objavy na expedícii

Reﬂexia: čo nové sa žiaci
dozvedeli vďaka tejto expedícii,
ako im to pomohlo pri
orientácii na mape.

7

Motivácia: čo ich láka
navštíviť v tejto oblasti,
miesta uvedené v učebnici,
ale aj ďalšie, o ktorých sa
dozvedeli.

8

Záver – motivácia na ďalšiu hodinu,
zhrnutie a zhodnotenie expedícií, ktoré
sme absolvovali na tretej trase.

9

Čím boli zaujímavé
(napíšem aspoň po jednom príklade)

Červený Kláštor
Pieniny

Tri koruny
Dunajec
Herbár

Mních Cyprián

Pieniny – Pieninský národný park
(PIENAP)

5.

Ak sa vyberiem ja na expedíciu do tejto oblasti, navštívim podľa mapy
tieto zaujímavé miesta:

Kam pôjdeme
na expedíciu nabudúce

?
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C. UČEBNICA AKO PORTFÓLIO

Keďže je to pracovná učebnica, možno ju využiť aj pri hodnotení žiakov, čím sa stáva diagnostickým portfóliom.
Podľa riešenia úloh má učiteľ prehľad, akí žiaci sú vo štvrtom ročníku – v triede.
Cieľom portfólia je zachytiť vývin, pokrok žiaka a premeny za určité časové obdobie.
Pracovné portfólio môže byť celá pracovná učebnica. Je kolekciou prác, prostredníctvom ktorých vidieť, ako žiak
pracoval, ako riešil úlohy.
Diagnostické portfólio – riešenie úloh v učebnici môže byť určené aj na hodnotenie.
Prezentačné portfólio – výsledná vyplnená učebnica je prezentácia žiaka.

Moje poznámky:
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10. SEBAHODNOTENIE

Po každej absolvovanej trase môže žiak prejsť celú trasu a odpovedať na otázky:
čo nové vie vďaka expedíciám a vďaka vyučovaniu vlastivedy.
10.1 Hodnotenie môjho výkonu po absolvovaní trasy

V závere má žiak možnosť zhodnotiť svoj výkon. Nie je uvedená žiadna škála, je na žiakoch alebo učiteľovi, aby sa
rozhodli, ako výkon ohodnotia.
Môj výkon

Moje hodnotenie

Hodnotenie učiteľa

Čítanie mapy a orientácia na mape
Opis trasy podľa mapy

Vypočítanie vzdialenosti podľa
graﬁckej mierky mapy
Opis krajiny podľa mapových
znakov

10.2. V učebnici je uvedená tabuľka, ktorá vychádza zo vzdelávacieho štandardu a dáva možnosť každému žiakovi,
aby sa ohodnotil. Vyjadrením počtu hviezdičiek uvádza, ako sám seba hodnotí v jednotlivých požiadavkách.
10.3. Hodnotenie cieľov vyučovania vlastivedy podľa požiadaviek vzdelávacieho štandardu.

Ku každej požiadavke žiak dopíše krížik do toho stĺpca, ktorý vyjadruje počet hviezdičiek podľa jeho hodnotenia
samého seba.
Č.

úloha

1.

Viem vlastnými slovami vysvetliť, čo je mapa.

2.

Poznám farby na mape, viem čítať mapu podľa legendy. Viem vysvetliť
význam farieb na mape.

3.

Viem odmerať vzdialenosť na mape a podľa graﬁckej mierky mapy vypočítať
skutočnú vzdialenosť.

4.

Viem ukázať polohu Slovenska na mape sveta, aj na mape Európy.

5.

Viem ukázať na mape, kde sa nachádza moja obec.

6.

Viem ukázať na mape a porozprávať podľa mapy o ceste od Tatier k Dunaju.

7.

Viem podľa mapy odlíšiť na trase od Tatier k Dunaju 3 pohoria a 3 kotliny.

8.

Viem určiť svetové strany na mape.

9.

Viem ukázať na mape a porozprávať podľa mapy o ceste od Dunaja po
Hornád.

10.

Viem ukázať na mape a porozprávať podľa mapy o ceste od Hornádu po
Dunajec.

*

**

***
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Č.

úloha

11.

Viem ukázať na mape a porozprávať podľa mapy o pohoriach, Tatry, Veľká
Fatra, Malá Fatra, Pieniny, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Súľovské vrchy,
Malé Karpaty, Poľana, Slovenské rudohorie, Vihorlatské vrchy, Nízke
Beskydy.

12.

Viem ukázať na mape, porozprávať podľa mapy o nížinách: Podunajská
nížina, Záhorská nížina a Východoslovenská nížina.

13.

Viem ukázať na mape a porozprávať podľa mapy o kotlinách: Podtatranská,
Turčianska, Žilinská, Zvolenská, Rožňavská kotlina.

14.

Viem prerozprávať povesti podľa vlastného výberu. Poznám povesť
o Svätoplukových prútoch.

15.

Viem porozprávať podľa mapy o mestách: Poprad, Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava, Piešťany, Bratislava, Nitra, Bojnice, Banská
Štiavnica, Kremnica, Košice, Rožňava, Zvolen, Banská Bystrica, Prešov,
Bardejov, Michalovce, Lučenec, Humenné.

16.

Viem ukázať na mape a porozprávať o hradoch a zámkoch: Trenčiansky
hrad, Spišský hrad, Bratislavský hrad, hrad Devín, Oravský hrad, Nitriansky
hrad, Bojnický zámok.

17.

Viem ukázať na mape a porozprávať o jaskyniach: Demänovská ľadová
jaskyňa, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa.

18.

Viem ukázať na mape a porozprávať o prírodných a kultúrnych pamiatkach,
zaradených do zoznamu UNESCO.

19.

Viem ukázať na mape oblasti: Orava, Šariš, Spiš, Pohronie, Horehronie,
Horná Nitra, Horný Zemplín, Dolný Zemplín, Podunajsko, Kysuce, Záhorie.

20.

Viem porozprávať o udalostiach: príchod Konštantína a Metoda, nájazdy
Tatárov a Turkov, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, vznik
samostatnej Slovenskej republiky.

21.

Viem opísať štátne symboly Slovenskej republiky.

22.

Viem porozprávať o historických osobnostiach: Mária Terézia, Ľudovít Štúr,
Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk, Konštantín a Metod.

23.

Viem určiť 5 kultúrno-historických pamiatok Slovenska na mape,
porozprávať o nich.

24

Viem vytvoriť zoznam 10 prírodných divov Slovenska podľa môjho výberu.

25.

Viem podľa fotograﬁí zistiť, ako sa menila krajina.

26.

Viem vytvoriť svoj plán cesty po Slovensku.

27.

Viem rozlíšiť podľa mapy najvýznamnejšie cesty na Slovensku.
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10.4 Hodnotenie ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú žiakov výkon.
Príklad:

Veľmi dobre

Trocha

Vôbec

Ako sa mi spolupracovalo so spolužiakmi.
Aká bola moja prezentácia na hodinách.
Dobre sa mi pracuje s učebnicou?
Ako ma baví pracovať s mapou.
Rád robím pokusy.
........

Moje poznámky:

Ako môžem učebnicu využiť ako portfólio:
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11. HODNOTENIE
VÝSLEDKOV ŽIAKA UČITEĽOM

Pri stanovení si priebehu vyučovacích hodín vychádzame z toho, ako budeme výsledky hodnotiť. Cieľom hodnotenia
je prispieť k úspechu výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň aj k rozvíjaniu schopnosti a osobnosti žiakov vo
vyučovacom procese, preto stratégie hodnotenia smerujú k týmto cieľom. Nazýva sa to rozvíjajúce hodnotenie.
Súčasné hodnotenie v škále 1-5 je pre vlastivedu v 4. ročníku nevyhovujúce, keďže aj podľa vzdelávacieho štandardu
sa žiaci neučia.
Kľúčové otázky hodnotenia sú:
• čo chceme, aby žiak vedel:
• čo chceme, aby mal ako návyk:
• čo chceme, aby mal ako motív, aby vedel, prečo to má vedieť:
Vedieme žiaka k tomu, aby vedel pracovať s mapou, čítať mapu podľa mapových znakov, nájsť základné pohoria,
rieky, obce, určovať vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy.

Existujú dva typy odpovedí, prečo to má žiak vedieť:
• aby bol úspešný v škole,
• aby to mohol použiť v každodennom živote.
Ak je učiacemu sa explicitne deﬁnovaný zámer vzdelávacieho procesu, tak mu pomôže chápať cieľ celej aktivity, nie
iba vykonať požadovanú činnosť, či riešiť úlohu.
Znalosť cieľa usmerňuje pozornosť učiaceho sa na ohnisko aktivity a tým sa vytvára aj väčšia zodpovednosť u žiaka
za vlastný proces vzdelávania.
Ciele vzdelávania, ale aj ciele hodnotenia by mali byť každému učiacemu sa vo vzdelávacom procese známe.
Ohnisko cieľov rozvíjajúceho sa učenia súvisí s otázkou: Prečo hodnotiť?
Odpoveďou by malo byť: má podporovať rozvoj učiaceho sa, sledovať jeho postup korigovať odchýlky od správneho
postupu.
Nasledujúce úrovne neslúžia na udeľovanie známok, skôr sú podkladom k určitému hodnoteniu žiakov, zisteniu
toho, čo ešte nevie a v čom by sa mal zlepšiť.
Úroveň 1
Úroveň 1 žiak z vlastivedy dosiahne, ak:
1. vie sa orientovať na mape Slovenska, vie, kde je sever, západ, východ, juh, čítať mapu,
2. pozná mapové znaky, vie ich nájsť na mape,
3. vie vypočítať jednoduchú vzdialenosť podľa mierky mapy,
4. pozná niektoré mestá na jednotlivých trasách,
5. vie ukázať na mape niektoré pohoria, kotliny, rieky,
6. vie ukázať na mape polohu svojho sídla (okresné mesto, oblasť).
Úroveň 2
1. vie podľa čítania mapy opísať krajiny, vie určiť podľa mapy cesty,
2. vie porovnávať jednoduché fotograﬁe s krajinou,
3. vie opísať podľa mapy cestu zo svojho sídla do iného sídla.
Úroveň 3
1. vie sa pýtať, snaží sa nájsť odpovede v encyklopédiách,
2. vie z fotograﬁe a mapy opísať krajinu,
3. vie určiť rôzne spôsoby výberu cesty, ktoré spájajú dve miesta.

Úroveň 4
1. vie určiť, kam by išiel na výlet a zdôvodniť prečo,
2. vie určiť podľa mapy, ako by tam išiel po ceste alebo železnicou, cez ktoré miesta by prechádzal, okolo ktorých pohorí,
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3. vie určiť podľa mapy približnú vzdialenosť medzi dvoma miestami v skutočnosti podľa mierky mapy, vie nájsť
najkratšiu cestu,
4. vie správne formulovať otázku pre odborníkov, vie, čo sa chce spýtať, vie, kde je problém, snaží sa nájsť
riešenie,
5. vie o vybranom mieste porozprávať, napísať, prezentovať,
6. vie riešiť problémové úlohy, analyzovať krajinu na fotograﬁi, vie prepájať fotograﬁe s mapou.
Tabuľka jednotlivých úrovní, kde vyššia úroveň predpokladá obsiahnutie tej nižšej.
Uvedené úrovne neslúžia učiteľovi na hodnotenie žiakov, slúžia, aby vedel, kam má ešte žiakov v rozvíjaní posunúť.
Táto tabuľka neslúži na známkovanie, je len orientačnou pomôckou pre učiteľa, k akému rozvoju sa vo vlastivednom
vzdelávaní môže so žiakmi dostať.
Úroveň
4.

3.

2.

Opis úrovní

Vie určiť, kam by išiel na
výlet a zdôvodniť prečo.
Je to úloha pod tabuľkou,
v ktorej si majú žiaci
podľa mapy vybrať, kam
by on chcel ísť na
expedíciu. Vie určiť podľa
mapy, ako by tam išiel po
ceste alebo železnicou,
cez ktoré miesta by
prechádzal, okolo ktorých
pohorí. Dokonale ovláda
čítanie mapy a rozhodovanie sa medzi cestami.
Vie určiť podľa mapy
približnú vzdialenosť
medzi dvoma miestami
v skutočnosti podľa
mierky mapy. Vie nájsť
najkratšiu cestu.
Vie správne formulovať
otázku pre odborníkov,
vie, čo sa chce spýtať, vie,
kde je problém, snaží sa
nájsť riešenie.
Vie o vybranom mieste
porozprávať, napísať,
prezentovať.
vie riešiť problémové
úlohy, analyzovať krajinu
na fotograﬁi, vie prepájať
fotograﬁe s mapou

Vie sa pýtať, snaží sa
nájsť odpovede v
encyklopédiách.
Vie z fotograﬁe a mapy
opísať krajinu,
vie určiť rôzne spôsoby
výberu cesty, ktoré
spájajú dve miesta.
Vie podľa čítania mapy Vie podľa čítania mapy
opísať krajiny, vie určiť opísať krajiny, vie určiť
podľa mapy cesty,
podľa mapy cesty,
vie porovnávať
vie porovnávať
jednoduché fotograﬁe jednoduché fotograﬁe
s krajinou, vie opísať
s krajinou, vie opísať
podľa mapy cestu zo
podľa mapy cestu zo
svojho sídla do iného
svojho sídla do iného
sídla.
sídla.

Vie sa pýtať, snaží sa
nájsť odpovede v
encyklopédiách.
Vie z fotograﬁe a mapy
opísať krajinu,
vie určiť rôzne spôsoby
výberu cesty, ktoré
spájajú dve miesta.
Vie podľa čítania mapy
opísať krajiny, vie určiť
podľa mapy cesty,
vie porovnávať
jednoduché fotograﬁe
s krajinou, vie opísať
podľa mapy cestu zo
svojho sídla do iného
sídla.
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Úroveň
1.

Opis úrovní

Vie sa orientovať na
mape Slovenska, vie
kde je sever, západ,
východ, juh, čítať,
pozná mapové znaky,
vie ich nájsť na mape,
vie vypočítať
jednoduchú
vzdialenosť podľa
mierky mapy,
komplikovanejšie
príklady mu robia
problém,
pozná niektoré mestá
na jednotlivých trasách,
nie všetky vie na mape
určiť.
Vie ukázať na mape
niektoré pohoria,
kotliny, rieky.
Vie ukázať na mape
polohu svojho sídla
(okresné mesto,
oblasť).

Moje poznámky:

Ako budem hodnotiť žiakov:
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Vie sa orientovať na
mape Slovenska, vie
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jednoduchú
vzdialenosť podľa
mierky mapy,
komplikovanejšie
príklady mu robia
problém,
pozná niektoré mestá
na jednotlivých trasách,
nie všetky vie na mape
určiť.
Vie ukázať na mape
niektoré pohoria,
kotliny, rieky.
Vie ukázať na mape
polohu svojho sídla
(okresné mesto,
oblasť).

Vie sa orientovať na
mape Slovenska, vie
kde je sever, západ,
východ, juh, čítať ,
pozná mapové znaky,
vie ich nájsť na mape,
vie vypočítať
jednoduchú
vzdialenosť podľa
mierky mapy,
komplikovanejšie
príklady mu robia
problém,
pozná niektoré mestá
na jednotlivých trasách,
nie všetky vie na mape
určiť.
Vie ukázať na mape
niektoré pohoria,
kotliny, rieky.
Vie ukázať na mape
polohu svojho sídla
(okresné mesto,
oblasť).

Vie sa orientovať na
mape Slovenska, vie kde
je sever, západ, východ,
juh, čítať,
pozná mapové znaky,
vie ich nájsť na mape,
vie vypočítať
jednoduchú vzdialenosť
podľa mierky mapy,
komplikovanejšie
príklady mu robia
problém,
pozná niektoré mestá
na jednotlivých trasách,
nie všetky vie na mape
určiť.
Vie ukázať na mape
niektoré pohoria,
kotliny, rieky.
Vie ukázať na mape
polohu svojho sídla
(okresné mesto, oblasť).
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12. Doplňujúce informácie

12.1. Národné parky

Národné parky na Slovensku:
Tatranský národný park (TANAP)
Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
Národný park Veľká Fatra
Národný park Malá Fatra
Národný park Pieniny (PIENAP)
Národný park Poloniny
Národný park Slovenský raj
Národný park Slovenský kras
Národný park Muránska planina
Snaha je vytvoriť ďalší národný park Podunajsko, ktorý by zabezpečoval ochranu lužných lesov podobne ako rakúsky
národný park Donau Auen
12.2. Chránené krajinné oblasti
Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty - vyhlásená v roku 1979
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina - vyhlásená v roku 1989
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy - vyhlásená v roku 1998
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - vyhlásená v roku 1979
Chránená krajinná oblasť Kysuce - vyhlásená v roku 1984
Chránená krajinná oblasť Latorica - vyhlásená v roku 1990
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty - vyhlásená v roku 1976
Chránená krajinná oblasť Poľana - vyhlásená v roku 1981
Chránená krajinná oblasť Ponitrie - vyhlásená v roku 1985
Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy - vyhlásená v roku 1989
Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy - vyhlásená v roku 1979
Chránená krajinná oblasť Vihorlat - vyhlásená v roku 1973
Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty - vyhlásená v roku 1977
Chránená krajinná oblasť Záhorie - vyhlásená v roku 1988
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12.3. Sprístupnené jaskyne
Belianska jaskyňa, Brestovská jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová
jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa,
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa
(Informácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
http://www.ssj.sk/sk/spristupnene-jaskyne-ssj)
vo Vlastivede sú jaskyne : Demänovská ľadová, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa.
12.4. UNESCO
21-členný Výbor svetového dedičstva, volený členskými štátmi na Generálnej konferencii, schválil a zapísal do
Zoznamu svetového dedičstva doteraz 7 lokalít zo Slovenskej republiky. Zoznam si môžete dopĺňať.

5 kultúrnych lokalít:
1. Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia v Cartagene v Kolumbii ju v roku 1993 zaradili.
2. Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia (v Cartagene v Kolumbii v roku 1993 a v Španielsku-Sevilla, 2009).
3. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (v Kolumbii - Cartagena, 1993).
4. Historické jadro mesta Bardejov (v Autrálii Cairns, v roku 2000).
5. Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (Kanada-Quebec, 2008).
2 prírodné lokality:
1. Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (spolu s Maďarskom v Berlíne, 1995) s rozšírením o Dobšinskú
ľadovú jaskyňu a Stratenskú jaskyňu (Austrália-Cairns, 2000) podľa časti nominačného projektu Rokliny
Slovenského raja, predloženého 26. 6. 1997.
2. Karpatské bukové pralesy (spolu s Ukrajinou a Poľskom na Novom Zélande, 2007).
Vo vlastivede je vybratá lokalita Vihorlatských vrchov.
K lokalitám svetového kultúrneho dedičstva:

1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. – 11. decembra
1993 rozhodol o zápise Banskej Štiavnice a technických pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva.
b) Niečo o Banskej Štiavnici
Rozvoj slobodného kráľovského mesta Banskej Štiavnice bol už v stredoveku spojený s bohatými rudnými
žilami a ich využívaním. Mesto malo veľkú rozlohu už v 13. storočí. Neodmysliteľnou súčasťou tohto centra
technickej vzdelanosti je dodnes reprezentatívna urbanistická štruktúra s výnimočnou architektúrou,
charakteristickými goticko-renesančnými meštianskymi domami, objektmi prvej Baníckej a lesníckej akadémie
v Európe a osídlením, spojeným s banskou činnosťou, radnicou, sakrálnymi stavbami (kostol sv. Kataríny)
a fortiﬁkačným systémom. Jedinečné technické pamiatky, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním
polymetalických rúd, ako sú napríklad štôlne, veže, vodné nádrže a celý technický systém spojený s využívaním
vodnej energie, zabezpečujúcej chod banských mechanizmov, patria medzi svetové unikáty.
c) Banská Štiavnica vo Vlastivede pre 4. ročník ZŠ.
Preto vo vlastivede sa zameriavame na bohaté rudné žily, povesť o jašterici, banských škriatkoch.

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. – 11. decembra
1993 rozhodol o zápise Vlkolínca do Zoznamu svetového dedičstva.
b) Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec predstavuje typ dedinského sídla s drevenou
architektúrou horských a podhorských oblastí s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred tradične
využívanej krajiny s poľami a pasienkami. Je to v rámci karpatského regiónu najlepšie zachované sídlo svojho
druhu.
c) Vlkolínec vo Vlastivede v 4. ročníku ZŠ.
Zameranie na drevenice a na ochranu pred modernými prvkami.
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Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. – 11. decembra
1993 rozhodol o zápise Spišského hradu a pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva.
b) Architektonická dominanta Spišského hradu predstavuje jedinečný urbanisticko - krajinársky súbor vyrastajúci
z vápencového brala. Patrí k najväčším fortiﬁkačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól
predstavuje už v románskom období sídlo cirkevnej správy Spišská Kapitula. Súčasťou lokality je i podhradské
mestečko Spišské Podhradie s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami a obec Žehra so
svojím ranogotickým kostolom sv. Ducha s vzácnymi stredovekými freskami. Tento súbor vytvára unikátny
kompozičný celok.
c) Spišský hrad vo Vlastivede: zameriavame sa na hradný kopec a lokalitu s geoglyfom, ktorá dotvára krajinu
Spišského hradu.
Levoča
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 33. zasadnutí v španielskej Seville dňa 28. júna 2009 rozhodol
o zapísaní Levoče do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako rozšírení lokality Spišský hrad a pamiatky
okolia pod názvom Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia.
b) Historické jadro Levoče bolo založené v 13. a 14. storočí v rámci opevnenia. Väčšina lokality je zachovaná
a obsahuje kostol sv. Jakuba zo 14. storočia s desiatimi oltármi z 15. a 16. storočia a pozoruhodnou zbierkou
polychrómnych prác v neskorogotickom štýle. Oltár vysoký 18,6 metra, ktorý postavil okolo r. 1510 Majster
Pavol, je najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete.
c) Levoča vo Vlastivede pre 4. ročník. Zameriavame sa na námestie a osobnosť Majstra Pavla a jeho dielo.
Historické jadro mesta Bardejov
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 24. zasadnutí v austrálskom Cairns dňa 30. novembra 2000
rozhodol o zápise historického jadra mesta Bardejov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
b) Historické jadro mesta Bardejov predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský
pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo trhového námestia je významným dokladom európskej
civilizácie v 13.-14. storočí. Jeho koncept je zachovaný dodnes. Bardejovské meštianske domy majú svoj základ
v prvej polovici 15. storočia, kedy ich bolo v meste asi 500. Obkolesujú trhové námestie a predstavujú
rozvinutú meštiansku kultúru, ktorú vytváralo mnohonárodnostné etnikum a multikultúrna spoločnosť. V tejto
súvislosti je dochované i židovské suburbium, jediný zachovalý súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga
z konca 18. storočia, vybudované plánovito podľa talmudistických predpisov.
c) Bardejov vo vlastivede
zameriavame sa na fakt, že Bardejov bol vysoko rozvinuté mesto, ktoré vďačilo za svoj rozvoj remeslám.

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka
a) Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 32. zasadnutí v kanadskom Quebecu dňa 7. júla 2008 rozhodol
o zápise Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty pamiatok. Ide o skupinu deviatich drevených objektov - ôsmich
kostolov a jednej (oddelenej) zvonice - ktoré pochádzajú zo 16. - 18. storočia: rímsko-katolícke kostoly
v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a zvonica)
a kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej.
b) Geograﬁcky sa pamiatky nachádzajú v štyroch krajoch:
• štyri v Prešovskom kraji (kostol sv. Františka z Assissi v Hervartove, evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku,
grécko-katolícky kostol sv. Mikuláša v Bodružali, grécko-katolícky kostol sv. Michala archanjela
v Ladomírovej),
• dve v Banskobystrickom kraji (evanjelický artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku),
• dve v Žilinskom kraji (rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, evanjelický artikulárny kostol
v Leštinách)
• jedna v Košickom kraji (grécko-katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa v Ruskej Bystrej).
c) Vlastiveda vo 4. ročníku:
vybrali sme jeden kostol ako príklad stavby a jej umiestnenie v zalesnenej oblasti.
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Moje poznámky:

Ďalšie doplňujúce informácie:
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Čapek R.: Moderní didaktika: Grada. Praha ISBN 20159788024734507
William D., Leahyová, S. 2015. Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy.
EDULAB. ISBN: 978-80-96082-5-2
Cornell ,J. : Objevujme přírodu. Učení hrou a prožitkem. Portál 2012. ISBN 9788026201458
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Som sprievodcom
vo vlastnej obci.

IX.

IX.

IX.

3

4

5

Mapa Slovenska.

Spracovanie
materiálu o svojej
obci.

Som sprievodcom
vo vlastnej obci.

IX.

Mesiac Téma
IX.
Ako viem vlastivedu
3. ročníka.
Úlohy z 3. ročníka.

2

Č.
1

Vzdelávací štandard
Príprava na
zvládnutie
vzdelávacieho
štandardu vo
4. ročníku.
Ukázať na mape
Slovenska svoju
obec.

Nástenná mapa,
obrysové mapy pre
žiakov.

Projekt, ktorý je
implementáciou
získaných poznatkov
z 3. ročníka a bude
zameraný na vlastnú
obec a jej prezentáciu.
Môže to byť skupinová
práca alebo práca
jednotlivca.
Pokračovanie projektu,
spracovanie materiálu.

Poznámky
Diagnostika žiakov,
zistenie oblastí, ktoré
žiakom robia problémy.

Dohodnutie sa
a vytvorenie jedného
materiálu, ktorý bude
reprezentovať celú
triedu. Nie je nutná
podmienka, že musia
pracovať všetci žiaci.
V prípade, že námetov
bude viac, môže trieda
vypracovať aj viac
projektov.
Vyjadriť vlastnými
Hra: nájdi mesto
slovami, čo je mapa a štvorec v štvorcovej
Identiﬁkovať znaky sieti na mape. Dať
na mape.
priestor žiakom aby
formulovali svoje úlohy.

Ukázať na mape
Slovenska svoju
obec.

Ukázať na mape
Plán obce papierový
Slovenska svoju
alebo z internetu,
fotograﬁe zo súčasnosti, obec.
staré fotograﬁe z obce.

Orientovať sa na mape Slovenska, Mapa priložená
vedieť čítať mapu podľa mapových k učebnici, je so
znakov.
štvorcovou sieťou.
Zopakovať si základné informácie
o mape z 3. ročníka.
Vytvoriť si vlastnú mapu podľa
nástennej mapy a zakresliť
približne svoje sídlo.

Spracovať materiál a pripraviť si
jeho prezentáciu.

Nájsť v obci zaujímavé miesta,
ktoré by chcel žiak ukázať turistom
alebo návštevníkom. Pripraviť
o nich krátku informáciu.

Pomôcky
Dotazník na
sebahodnotenie, ktorý
bude vychádzať zo
vzdelávacieho štandardu
3. ročníka.
Nájsť v obci zaujímavé miesta,
Plán obce,
ktoré by chcel žiak ukázať turistom fotograﬁe zo súčasnosti,
alebo návštevníkom, prípadne
staré fotograﬁe z obce.
spolužiakom z iných škôl. Pripraviť Získané príbehy alebo
o nich krátku informáciu.
informácie z rôznych
médií alebo od
obyvateľov.

Cieľ
Vlastným sebahodnotením si každý
sám ohodnotí poznatky, zručnosti,
ktoré vie alebo ktoré si potrebuje
zopakovať, prípadne im nerozumie.
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Časový harmonogram
Vlastiveda pre 4. ročník

145

146

IX.

X.

X.

X.

X.

8

9

10

11

Mesiac
IX.

7

Č.
6

Mapa priložená k učebnici.

Úlohy s mierkou mapy. Počítať vzdialeností podľa graﬁckej
mierky mapy.

Uvedomiť si čo je vlastiveda, čo sa
budeme na vlastivede počas celého
roka učiť, prečo to bude zaujímavé.
Žiaci sa dozvedia o 3 trasách, po
ktorých budú cestovať a čo budú
objavovať.

Orientovať sa na mape, cestovať
prstom po mape Tatry, Štrbské pleso,
národné parky.

Expedície.

Tatry.
Expedícia na Štrbské
pleso.

Odmerať podľa
graﬁckej mierky mapy
vzdialenosti na mape
a vypočítať skutočnú
vzdialenosť.

Odmerať podľa
graﬁckej mierky mapy
vzdialenosti na mape
a vypočítať skutočnú
vzdialenosť.

Vzdelávací štandard

Nástenná mapa, učebnica, Porozprávať o ceste od
mapa priložená k učebnici. Tatier k Dunaju.
Tatry.
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny
Pátrať po obrazovom
materiáli a
interpretovať ho.

Učebnica, mapa
Slovenska – nástenná,
mapa priložená k učebnici.

Mapa priložená k učebnici.

Mierka mapy.

Precvičovať zručnosť pri počítaní
vzdialeností podľa graﬁckej mierky
mapy. Vždy uvádzať približný údaj.

Pomôcky
Učebnica, mapa priložená
k učebnici.

Mapa priložená k učebnici.

Cieľ
Orientácia s mapou so štvorcovou
sieťou. Čítanie mapy str. 10-11.

Orientovať sa na mape a vedieť si
vytvoriť vlastné úlohy a zadávať ich
spolužiakom

Úlohy s mapou.

Téma
Úlohy s mapou.

Vybrané bolo Štrbské
pleso, ale možno žiaci by
mali záujem o iné miesto
v tejto oblasti. Je dobré
vyhovieť im a čím viac
námetov, tým lepšie

Systém učiva: obecSlovensko – Európa a svet
Obec sme učili v 3. ročníku,
Slovensko vo 4. ročníku
a smerovať to bude k téme
Slovensko v Európe a vo
svete, ktoré bude obsahom
učiva na 2. stupni ZŠ.

Žiaci si môžu formulovať
vlastné úlohy.

Matematická gramotnosť –
treba určovať len približné
vzdialenosti.

Poznámky
Hra: nájdi mesto a štvorec
na mape. Dať priestor
žiakom aby formulovali
svoje úlohy.
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Mesiac
X.

X.

X.

Č.
12

13

14

Cieľ
Orientácia na mape, cestovanie podľa mapy. Zaujímavé
miesto: Demänovská ľadová jaskyňa.
Ľad a vznik ľadového kvapľa.

Určiť na mape Oravský hrad, rieku Orava, priehradu Orava. Určiť
cestu na mape v oblasti Orava popri rieke Orava. Určiť cestu
z ľubovoľného miesta na Oravský hrad alebo na priehradu. Opísať
krajinu na Orave podľa mapových znakov.
Vypočítať vzdialenosti podľa graﬁckej mierky mapy. Porovnať
fotograﬁe s mapou. Fotograﬁe a práca s mapou. Priehrada znamená
nádrž vytvorená človekom. Keď sa rozhodli postaviť priehradu na
rieke Orave, museli zatopiť štyri obce. Časť je ostrov Slanica. Vie sa
zahrať na archeológov, ktorí pátrajú v jazere po dávnych mestách.
Ako to asi pod hladinou teraz vyzerá? Podľa mapových znakov určiť,
čo by chcel v tejto oblasti vidieť. Povedať alebo napísať, čo nové sa
vďaka tomuto učivu žiak naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.
Vlkolínec.
UNESCO, pamiatky UNESCO na priloženej mape, vie určiť polohu
Expedícia za Vlkolínca na mape na podhorí Veľkej Fatry. Vie určiť cestu na mape
pamiatkami z Liptovského Mikuláša do Vlkolínca. Vie opísať krajinu podľa
mapových znakov. Vie uviesť Vlkolínec ako príklad kultúrneho
UNESCO.
dedičstva, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO. Vie zdôvodniť, či je dôležité, aby
existoval takýto zoznam. Vie určiť vo svojej obci časti, ktoré by mohli
byť tiež zapísané do zoznamu, to znamená vie vyhodnotiť hodnotu
určitých častí alebo objektov vo svojej obci. Vie uvažovať nad tým,
prečo môže byť takáto dedina. Ako tam ľudia žijú, či chcú tam žiť?
Ako by sa žiakom páčilo žiť v takejto obci, prečo áno a prečo nie.
Vypočítať vzdialenosť medzi dvoma bodmi na mape podľa graﬁckej
mierky mapy. Povedať alebo napísať čo nové sa dozvedel vďaka
vlastivede a čo by chcel ešte vidieť. Povedať alebo napísať, čo nové
sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.

Orava.
Expedícia na
Oravský
hrad.

Téma
Nízke Tatry.
Expedícia do
ľadovej
jaskyne.

Nástenná
mapa,
učebnica,
mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná
mapa,
učebnica,
mapa
priložená
k učebnici.

Poznámky
Vybraná bola Demänovská
ľadová jaskyňa, ale možno žiaci
by mali záujem o iné miesto
v tejto oblasti. Je dobré
vyhovieť im a čím viac
námetov, tým lepšie. V tejto
časti si môžu vybrať aj iné
zaujímavé miesta na expedíciu.
Vybraný bol Oravský hrad,
priehrada, ale možno žiaci
by mali záujem o iné
miesto v tejto oblasti.

Táto časť sa viaže
k UNESCO. Zo Zoznamu bol
vybraný jeden príklad, ale
je možné vybrať aj iné
miesta zo Zoznamu
UNESCO.

Vzdelávací štandard
Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Nízke Tatry. Odlíšiť na
mape 3 známe slovenské
pohoria a 3 kotliny
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju.
Orava.
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny.
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Vlkolínec.
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny.
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
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147

148

XI.

XI.

17

Mesiac
XI.

16

Č.
15

Malá Fatra, Vrátna dolina
Určiť polohu Malej Fatry na mape, určiť na mape
polohu Turčianskej kotliny medzi Malou a Veľkou
Fatrou, opísať oblasť Malej Fatry podľa mapových
znakov. Porovnávať fotograﬁe podľa ich obsahu.
Sformulovať otázku pre geológa.
Vytvoriť krátku správu z hľadania pokladu. Podľa
mapových znakov určiť, ktoré zaujímavosti vie nájsť
v Malej Fatre.
Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy povedať aj čo iné by podľa mapy
videl v danej oblasti.

Cieľ
Určiť na mape Veľkú Fatru. Určiť na mape polohu
Veľkej Fatry voči Tatrám a Nízkym Tatrám. Vie, že
existujú na Slovensku pohoria, kde sa našli
skameneliny. Sformulovať otázku, povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo
je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania
mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.

Strečno.
Váh, hrad Strečno, pltníci.
Expedícia na
Určiť na mape tok rieky Váh. Určiť na mape hrad
pltiach po Váhu. Strečno.
Orientovať sa podľa fotograﬁe a mapy, kadiaľ tečie
rieka, či je hrad na pravej alebo na ľavej strane rieky.
Vie jednoducho vysvetliť, prečo plte boli dopravným
prostriedkom, prečo sa plť udrží na vode, ktoré
vlastnosti má drevo. Prerozprávať povesť. Vytvoriť
príbeh pre pltníka. Povedať alebo napísať, čo nové sa
vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo
iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Malá Fatra.
Expedícia za
Jánošíkovým
pokladom.

Téma
Veľká Fatra.
Expedícia za
skamenelinami.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju.
Strečno.
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju.
Malá Fatra.
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Vzdelávací štandard
Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Veľká Fatra
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Vybrané bolo Strečno
a informácia o pltiach na
Váhu, ale možno žiaci by
mali záujem o iné miesto
v tejto oblasti.

Vybrané boli Jánošíkove
diery, ale možno žiaci by
mali záujem o iné miesto
v tejto oblasti.

Poznámky
Vybraná bola Veľká Fatra,
podľa možnosti a záujmu je
možné vybrať aj iné
zaujímavosti z Veľkej Fatry
alebo okolia.
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Mesiac
XI.

XI.

XI.

Č.
18

19

20

Zaujímavosti
o hradoch,
povesti, kniha
o hradoch.

Skalné mesto ako pôsobia voda a vietor na skaly Určiť na
mape Súľovské vrchy a Súľovské skaly. Určiť na mape
Súľovské skaly. Určiť cestu zo Žiliny do obce Súľov-Hradná
a opísať ju. Vysvetliť výnimočnosť tejto oblasti, prečo sa
táto oblasť nazýva skalné mesto. Vysvetliť, ako môže
vzniknúť skalné mesto. Na základe fotograﬁe vytvoriť
schému oblasti k jednotlivým prvkom na fotograﬁi.
Dotvoriť mapové znaky a tie následne preniesť do
schémy. Určiť na základe čítania mapy zaujímavosti, ktoré
by chcel vidieť v Súľove. Povedať alebo napísať, čo nové
sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.

Hrady na vysokých kopcoch proti Tatárom, vie si uvedomiť
že výstavba hradov súvisela s nájazdmi Tatárov.
Vie na mape nájsť symboly, ktoré označujú zrúcaniny
hradov. Vysvetliť, prečo je na Slovensku veľa hradov.
Uviesť príklad hradov, ktoré vznikali na obranu pred
Tatármi. Zistiť informácie o hrade v blízkosti obce a prečo
bol postavený. Vie vypočítať vzdialenosti medzi hradmi
podľa graﬁckej mierky mapy. Podľa mapy a fotograﬁe vie
určiť, kadiaľ vedie cesta pod hradom.
Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe
čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.

Súľovské vrchy.
Expedícia za
skalným
mestom.

Obrana pred
Tatármi.
Expedícia
k hradom.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Cieľ
Orientácia na mape – Žilina, Váh, Kysuca
Číselné údaje o Žiline a ako by ich znázornili. Informácie
o vlastnej obci a vyjadriť ich číselným údajom. Sútok
Kysuce a Váhu v Žiline. Kysuca priteká z oblasti Kysuce.
Určiť cestu zo Strečna do Žiliny a opísať ju podľa
mapových znakov. Určiť na mape rieky, ktoré sa vlievajú
v Žiline do Váhu. Určiť oblasť, odkiaľ priteká rieka Kysuca.
Uvažovať o udalostiach vo vlastnej obci, ktoré by sa dali
vyjadriť číselným údajom. Vie povedať alebo napísať, čo
nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé
učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj
čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Téma
Žilina.
Expedícia za
číselnou
tabuľou.

Pomôcky
Informácie
o vlastnej obci,
ako ich číselne
vyjadriť.
Webová stránka
obce, nájsť
nejaký zaujímavý
údaj.
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Súľovské vrchy
Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Vzdelávací štandard
Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Žilina.
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

K téme Nájazdy Tatárov boli
vybrané hrady, ktoré sa
stavali na obranu. V tejto
časti boli vybrané tri hrady
na Váhu, ale je možné
k tejto téme vybrať aj iný
hrad, taký, ktorý je blízko
obce.

Vybrané bolo skalné mesto
v Súľovských skalách.
Možno žiaci by mali záujem
o iné miesto v tejto oblasti.

Poznámky
Vybraná bola Žilina
a číselná tabuľa s údajom,
viažucim sa k Petrovi
Saganovi. Ale možno žiaci
by mali záujem o iné
miesto v tejto oblasti. Je
dobré vyhovieť im a čím
viac námetov, tým lepšie.
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149

150

Piešťany.
Expedícia
k soche na
moste.

XII.

XII.

XII.

22

23

24

Modra.
Expedícia za
Ľudovítom
Štúrom.

Trnava.
Expedícia
k usmiatej veži.

Téma
Trenčín.
Expedícia za
studňou
s príbehom.

Č.
21

Mesiac
XI.

Cieľ
Trenčín, Váh. Určiť polohu mesta na rieke Váh. Určiť
podľa mapy cestu od Žiliny do Trenčína. Prerozprávať
povesť slovne alebo kresbou. Vie podľa mapových
znakov opísať okolie Trenčína. Opísať cestu
z ľubovoľného bodu na mape do Trenčína.
Určiť podľa mapy zaujímavosti na ceste zo Žiliny do
Trenčína. Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka
tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo
iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
Určiť na mape polohu mesta Piešťany.
Podľa mapy opísať cestu z Trenčína do Piešťan. Pozná
symbol Piešťan – Lámač barlí. Podľa mapového znaku
kúpeľov vie určiť rozloženie kúpeľov na Slovensku,
znaky kúpeľov na mape. Podľa mapy vie opísať cestu
z ľubovoľného miesta do Piešťan. Podľa mapových
znakov vie určiť, ktoré kúpele sú najbližšie k obci. Vie
povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.
Nájsť na mape Trnavu. Opísať cestu z Piešťan do
Trnavy a podľa mapy opísať okolie cesty. Pracovať
s plánom a určiť trasy medzi jednotlivými objektmi.
Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.
Vysvetliť, kto bol Ľudovít Štúr a prečo o ňom hovoríme
vo vlastivede. Určiť na mape mesto Modra. Opísať
podľa mapy cestu z okresného mesta do Modry. Pátrať
vo vlastnej obci, či je v nej pamätník alebo názov ulice
spojený s menom Ľudovíta Štúra. Povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo
je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania
mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.
Počítač, webová
stránka so
štúrovčinou.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.
Je možný aj celý
plán Trnavy.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Povesť o Omarovi
a Fatime.
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Odlíšiť na mape 3
známe slovenské
pohoria a 3 kotliny –
pohorie Malé Karpaty
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Osobnosť Ľudovíta
Štúra.

porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Trnava
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Piešťany
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Vzdelávací štandard
Porozprávať o ceste od
Tatier k Dunaju
Trenčín. Pátrať po
obrazovom materiáli
a interpretovať ho.

Vybraná bola Trnava a práca
s plánom Trnavy. Je možné
zvoliť aj iný princíp,
napríklad budovy alebo
niečo, čo viac zaujíma žiakov.
Prácu s plánom je možné
aplikovať na rôzne mestá.
Vybrané bolo mesto Modra
spojené s Ľudovítom
Šúrom. Ale je možné vybrať
aj iné mesto, napríklad
Uhrovec.

Vybrané boli Piešťany
a socha lámača barle. Ale je
možné vybrať aj iné
zaujímavé miesto.

Poznámky
Vybraný bol Trenčín
a studňa. Dal by sa vybrať
aj rímsky nápis skale alebo
fontána vodníka na
námestí. Možno žiaci by
mali záujem o iné miesto
v tejto oblasti.
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Vybraný bol Prezidentský
palác na odučenie témy
Štátne symboly. Je možné
tému štátnych symbolov
učiť aj iným spôsobom.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Miesto, kde sídli prezident. Vznik Slovenskej republiky, Štátne symboly,
v triede.
nájsť Bratislavu na mape. Opísať cestu zo Záhoria do
Bratislavy. Opísať cestu z ľubovoľného miesta na
Slovensku do Bratislavy. Opísať, na čo je určený
Garasalkovičov palác. Povedať alebo napísať, čo nové
sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť
sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj
čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Bratislava.
Prezidentský
palác.
Štátne symboly.

I.

27

Porozprávať o ceste od Vybrané boli piesky na
Tatier k Dunaju.
Záhorí, ale možné vybrať aj
Záhorie. Pátrať po
iné zaujímavosti na Záhorí.
obrazovom materiáli
a interpretovať ho.

Oblasť Záhorskej nížiny.
Nájsť na mape oblasť Záhorie.
Nájsť na mape Záhorskú nížinu, rieku Moravu
a hranicu s Českou republikou.
Vysvetliť, prečo je oblasť výnimočná pieskovými
kopcami. Prečo sú vysadené borovice – výnimočná
oblasť v porovnaní s inými oblasťami na Slovensku.
Napísať krátky reklamný plagát o výnimočnosti
Záhoria. Opísať cestu z Košarísk do Plaveckého
Mikuláša. Podľa mapy nájsť zaujímavé miesta na
Záhorí, ktoré by chcel navštíviť. povedať alebo napísať,
čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy
vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej
oblasti.

Poznámky
Vybrané boli Košariská
a Bradlo, ale je možné že
zvoliť aj iný spôsob
vyučovania o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi.

Záhorie.
Expedícia za
pieskom
a borovicami.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

XII.

26

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Cieľ
Na základe fotograﬁí porozprávať o živote MRŠ, najmä
rôznorodosť jeho aktivít a vyzdvihnúť to, aký bol dobrý
vo všetkých oblastiach – politik, letec, astronóm.
Vysvetliť, kto bol Milan Rastislav Štefánik podľa
fotograﬁí z jeho života. Zdôvodniť, prečo sa o ňom
učíme vo vlastivede. Ukázať na mape Košariská
a Bradlo, opísať cestu z Modry cez Malé Karpaty do
Košarísk, pátrať vo svojej obci, či je nejaká socha lebo
ulica pomenovaná po Milanovi Rastislavov Štefánikovi.
Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.

Téma
Milan Rastislav
Štefánik.
Expedícia do
Košarísk.

Mesiac
XII.

Č.
25
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151

152

Podunajsko.
Expedícia za
obrovským
pokladom.

Nitra.
Expedícia za
Veľkou
Moravou.

I.

I.

30

31

Opakovanie 1.
trasy a návrh 2.
trasy.

Téma
Mária Terézia.
Expedícia za
kráľovnou.

I.

Mesiac
I.

29

Č.
28

Voda a jej význam. Určiť na mape oblasť Podunajsko,
Podunajskú nížinu. Určiť na mape tok rieky Dunaj, hrad
Devín. Určiť na mape Žitný ostrov medzi Dunajom
a Malým Dunajom. Vie, že v tejto časti Slovenska sú veľké
zásoby vody, tým sa oblasť líši od ostatných oblastí na
Slovensku. Uvažuje nad ochranou vody, ako ľahko možno
znečistiť vodu - environmentálna výchova. Opísať, ako by
sa zmenil deň bez vody. Povedať alebo napísať, čo nové
sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.
Ukázať na mape mesto Nitra, rieku Nitra.
Opísať cestu z Bratislavy do Nitry alebo z ľubovoľného
mesta na Slovensku do Nitry. Vypočítať vzdialenosť podľa
graﬁckej mierky mapy z ľubovoľného miesta na Slovensku
do Nitry. Pozná pojem Veľká Morava, Nitrianske
kniežatstvo, Pribina a Svätopluk. Vie porozprávať
o Cyrilovi a Metodovi. Pátrať vo vlastnej obci, či sú nejaké
odkazy na Cyrila a Metoda. Prerozprávať povesť
o Svätoplukových prútoch. Podľa mapových znakov opísať
oblasť okolo Nitry. Povedať alebo napísať, čo nové sa
vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.

Cieľ
Osobnosť Márie Terézie, jej záujmy, ale aj aktivity, ktoré
urobila v prospech školstva. Mária Terézia a Bratislavský
hrad. Výber – život, reformy, korunovácia Mária Terézia
a Bratislavský hrad, stručne opísať osobnosť Márie Terézie
a dôvod, prečo sa o nej učíme vo vlastivede, sformulovať
otázku pre historika o Márii Terézii. Povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie
povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Vybrané bolo Podunajsko,
Kolárovo, voda a vodné
mlyny. O Podunajsku je
možné učiť aj iným
spôsobom podľa úroveň
žiakov alebo oblasti, v ktorej
sa škola nachádza.

Poznámky
Vybraných bolo niekoľko
informácií o Márii Terézii,
ktoré na malom priestore
nie je možné veľmi
rozširovať. V triede podľa
schopností žiakov je možné
tejto osobnosti sa venovať
aj inak.

Pátrať po obrazovom Vybraná bola Nitra aj
materiáli
k téme Veľká Morava.
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.
Sledovať v priloženej
mape celú cestu podľa
učebnice.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
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Mesiac
I.

I.

I.

II.

Č.
32

33

34

35

Banská
Štiavnica.
Expedícia za
banskými
škriatkami.

Prvá svetová
vojna.
Expedícia za
sochou
s príbehom.

Horná Nitra.
Expedícia za
Lipou kráľa
Mateja.

Téma
Tomáš Garrigue
Masaryk.
Expedícia za
prvým
československý
m prezidentom.

Cieľ
Určiť Topoľčianky na mape. Určiť ako sa dostane z vlastnej
obce do Topoľčianok, cez ktoré mestá pôjde, cez ktoré
pohoria, rieky. Vie povedať kto bol Tomáš Garrigue
Masaryk, prečo sa ho učíme vo vlastivede. Vie opísať
oblasť Topoľčianok podľa mapových znakov. Pozná rozdiel
medzi kráľom a prezidentom. Vie povedať alebo napísať,
čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé
učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj
čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
Vie určiť na mape tok rieky Nitra. Nájsť na mape mesto
Bojnice. Vysvetliť, prečo oblasť, kde ležia Bojnice, má
názov Horná Nitra. Opísať podľa mapy cestu z Topoľčianok
do Bojníc. Vytvoriť príbeh, o čom mohla rozprávať Lipa
kráľa Mateja. Opísať podľa mapových znakov zaujímavosti
v oblasti Bojníc. Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka
tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.
Na príklade sôch alebo pamätníkov povedať
o nezmyselnosti vojny. Vie zistiť pamiatky vo svojej obci –
zistiť príbeh v obci viažuci sa k prvej svetovej vojne. Na
časovú priamku vie zaradiť koniec prvej svetovej vojny.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe
čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.
Určiť na mape Banskú Štiavnicu a Štiavnické vrchy. Určiť
na mape oblasť okolo rieky Hron. Určiť na mape cestu zo
svojho sídla do Banskej Štiavnice. Určiť na mape cestu do
Banskej Štiavnice. Prečítať podľa mapových znakov
a opísať oblasť Štiavnických vrchov. Vie, že Banská
Štiavnica bola strediskom ťažby striebra a v minulosti
patrila medzi významné oblasti Európy v ťažbe. Tým je
táto oblasť výnimočná na Slovensku. Prerozprávať povesť
o objavení striebra a zlata, povedať alebo napísať, čo
nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé
učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj
čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.
Povesti o Banskej Pátrať po obrazovom
Štiavnici.
materiáli
a interpretovať hop
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.

Vybraná bola informácia
o baníkoch a ťažbe striebra.
Je možné zvoliť aj iný
spôsob prezentácie oblasti.

Vybraná bola socha ako
pamiatka na informáciu
o prvej svetovej vojne.

Vybraná ako zaujímavosť na
Hornej Nitre bola lipa kráľa
Mateja. Ale je možné zvoliť
aj niečo iné.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Poznámky
Vybrané bol Topoľčianky
kaštieľ k téme Tomáš
Garrigue Masaryk.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici
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153

154

Zvolenská
kotlina.
Expedícia
k pralesu.

II.

II.

II.

37

38

39

Horehronie.
Expedícia
k šikmej veži.

Poľana.
Expedícia za
sopkou.

Téma
Kremnica.
Expedícia za
mincami.

Č.
36

Mesiac
II.

Vie určiť tok rieky Hron a vysvetliť, ktorá oblasť na
Slovensku má názov Horehronie.
Vie nájsť na mape mesto Banská Bystrica, opísať cestu zo
Zvolena do Banskej Bystrice podľa mapy. Vie vypočítať
podľa graﬁckej mierky mapy vzdialenosť medzi Banskou
Bystricou a Zvolenom. Vie určiť cestu z ľubovoľného
miesta na Slovensku do Banskej Bystrice. Povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie
povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Určiť na mape Poľanu. Určiť cestu z ľubovoľného miesta
na Slovensku do Detvy. Vie, že Poľana je príklad sopky.
Sopky sú už neaktívne, ale v minulosti bolo na území
Slovenska veľa aktívnych sopiek, z ktorých vytekala láva.
vie sformulovať otázku pre odborníka. Vie povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie
povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Cieľ
Na mape nájsť Kremnické vrchy a Kremnicu. Podľa mapy
určiť cestu z Banskej Štiavnice do Kremnice. Vie, čo je
mincovňa a že patrí k najstarším na svete.
Kremnické vrchy aj Štiavnické vrchy vznikli sopečnou
činnosťou. Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka
tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.
Určiť polohu Zvolenskej kotliny na mape. Určiť Zvolen ako
centrum Zvolenskej kotliny. Určiť na mape rieku
pretekajúcu cez Zvolenskú kotlinu. Vie, že vo Zvolenskej
kotline je Badínsky prales a opísať čím je prales
významný. Svojimi slovami vie povedať o lesoch
a význame pralesov. Vie vytvoriť reklamný plagát na
ochranu pralesov. Povedať alebo napísať, čo nové sa
vďaka tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné
by podľa mapy videl v danej oblasti.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici

Poznámky
Vybraná bola Kremnica
v Kremnických vrchoch
a výroba mincí.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Vybraná bola Poľana
a informácia o tom, že táto
oblasť jej výnimočná tým, že
z lietadla alebo na mape je
vidieť kráter, čo dokazuje
sopečný pôvod Poľany.
Žiakov zaujímajú dinosaury,
sopky a preto tento záujem
je možné využiť aj v tejtoo
téme.
Vybrané boli Banská
Bystrica a lesná železnička
v Čiernom Balogu.

Pátrať po obrazovom Vybraný bol Zvolen
a Badínsky prales vo
materiáli
Zvolenskej kotline.
a interpretovať ho
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.
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Mesiac
III.

III.

III.

III.

Č.
40

41

42

43

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Vie, že Slovenský raj je národný park, vie ho nájsť na
mape národných parkov. Vie na mape nájsť obec Dobšiná
a Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Vie na mape nájsť mapový
znak jaskyne. Vie vysvetliť, prečo je to ľadová jaskyňa,
porovnať ľadové jaskyne a vápencové jaskyne, vytvoriť
plán výletu do jaskýň na Slovensku. Vie povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie
povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Slovenský raj.
Expedícia za
jaskyňou,
v ktorej sa
korčuľovalo.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Určiť na mape mesto Rožňava, Rožňavskú kotlinu. Určiť
cestu z Domice do Rožňavy. Opísať podľa mapy cestu
z Domice do Rožňavy. Určiť na mape cestu z ľubovoľného
miesta do mesta Rožňava. Vie vypočítať vzdialenosť
z ľubovoľného miesta do Rožňavy. Vie porozprávať povesť
o vzniku Rožňavy. Vie dať do súvislosti nájazdy Turkov,
strážnu vežu a delovú guľu vo veži. Vie povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo je
zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania mapy vie
povedať aj čo iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Cieľ
Vie určiť na mape Lučenec a Juhoslovenskú kotlinu. Určiť
cestu zo Zvolena do Lučenca.
Určiť cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku. Vie
porovnať vzdelávanie v súčasnosti so vzdelávaním
v minulosti a povedať svoj názor. Vie povedať svoj názor,
čo by mohla vyjadrovať pečať, premýšľa, akú by si mohol
vytvoriť – zvoliť nejaký námet podľa jeho vlastností.
povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe
čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.
Na mape nájsť oblasť Slovenského rudohoria, jaskyňu
Domica, opísať oblasť Slovenského krasu podľa mapy.
Nájsť na mape ďalšie jaskyne v oblasti. Vie, že kras veľmi
zjednodušene znamená jaskyne, z toho názov Slovenský
kras. Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto
učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy
videl v danej oblasti.

Rožňava.
Expedícia za
delovou guľou.

Slovenské
rudohorie.
Expedícia za
jaskyňami
v Slovenskom
krase.

Téma
Lučenec.
Expedícia za
rytiermi.

Poznámky
Vybraný bol Lučenec
a socha rytiera na námestí.
Je možné vybrať aj iné
zaujímavosti.

Vybraná bola Rožňava
a strážna veža, na ktorej je
umiestnená turecká delová
guľa ako spomienka na
turecké nájazdy.

Pátrať po obrazovom Vybraný bol Slovenský raj
materiáli
a Dobšinská ľadová
a interpretovať ho.
jaskyňa.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.

Pátrať po obrazovom Vybraný bol Slovenský kras,
materiáli
jaskyňa Domica.
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja o Hornád.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Dunaja po Hornád.
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Košice.
Expedícia za
hrajúcou
fontánou.

Zemplín.
Expedícia za
korytnačkou
močiarnou.

III.

III.

IV.

45

46

47

Vihorlatské
vrchy.
Expedícia za
starými bukmi.

Téma
Opakovanie 2.
trasy a návrh
tretej trasy.

Č.
44

Mesiac
III.

Oblasť Východoslovenskej nížiny jej poloha, Slanské
vrchy a hranica Slovenskej republiky na východe.
Opísať cestu z Košíc cez Košickú kotlinu a Slanské
vrchy na Východoslovenskú nížinu. Opísať podľa mapy
oblasť Východoslovenskej nížiny a podľa mapových
znakov určiť zaujímavosti. Vie nájsť na mape rieku
Bodrog. Vie sformulovať pre zoológa otázku
o korytnačke močiarnej. Vysvetliť, čím je významná
táto oblasť kvôli korytnačke močiarnej. Povedať alebo
napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil, prečo
je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe čítania
mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.
Vie opísať cestu na mape od rieky Bodrog cez
Michalovce, Zemplínsku šíravu do pohoria Vihorlatské
vrchy. Zdôvodniť, prečo bukové lesy sú v zozname
chránených prírodných lokalít UNESCO.
Vysvetliť, prečo sú dôležité stromy v prírode. Vie
povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.

Určiť na mape Košickú kotlinu.
Určiť na mape Košice.
Určiť cestu z obce Dobšiná do Košíc a opísať ju podľa
mapových znakov. Vie
sa orientovať na pláne Košíc, vyznačiť cestu, povedať
alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil,
prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.

Cieľ
Vie zhodnotiť svoju prácu, svoje výkony.
V učebnici je aj návrh tretej trasy, jednotlivé zastávky
vie určiť na mape.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Vybrané boli Košice, ale
možno žiaci by mali záujem
o iné miesto v tejto oblasti.
Čím viac námetov, tým
lepšie.

Poznámky

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Vybrané boli Vihorlatské
vrchy ako miesto so starými
bukmi. V tejto časti je
priestor na uvedomenie si
významu lesov pre človeka.

Pátrať po obrazovom Vybraný bol Dolný Zemplín
materiáli
a korytnačka močiarna.
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
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Mesiac
IV.

IV.

IV.

Č.
48

49

50

Cieľ
Drevené kostoly, druhá svetová vojna
opísať cestu cez Vihorlatské vrchy do oblasti s názvom
Nízke Beskydy. Vie nájsť na mape dedinku Bodružal.
Opísať cestu z ľubovoľného miesta na Slovensku do
obce Bodružal. Vie, že Bodružal je výnimočný tým, že
je to jeden z drevených kostolov, ktoré sú zapísané
v zozname chránených kultúrnych pamiatok UNESCO.
Vie nájsť na mape Dukliansky priesmyk. Vie opísať
cestu z dedinky Bodružal k Duklianskemu priesmyku.
Vie nájsť na mape Svidník. Vie bádať vo svojej obci po
pamätníkoch viažucich sa k druhej svetovej vojne.

Remeslá, nájsť na mape mesto Bardejov. Opísať na
mape cestu z Duklianskeho priesmyku do Bardejova.
Opísať cestu z ľubovoľného miesta Slovenska do
Bardejova. Vie, že Bardejov je zapísaný v Zozname
kultúrnych pamiatok UNESCO.
Vysvetliť, prečo je Bardejov významný oproti iným
mestám na Slovensku. Pozná históriu remesiel, ich
význam, dôležitosť zručností. Vie opísať svoje
zručnosti, sám seba a v čom by mohol vyniknúť. Vie
podľa mapy opísať zaujímavosti okolo Bardejova.
Povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa
mapy videl v danej oblasti.

Prešov, soľ. Vie určiť na mape cestu z Bardejova do
Prešova a opísať ju podľa mapových znakov. Určiť
cestu z ľubovoľného mesta do Prešova. Zaradiť Prešov
do Košickej kotliny a vypočítať vzdialenosť medzi
Košicami a Prešovom. Pozná Prešov ako stredisko
ťažby a spracovania soli – Solivar, tým je Prešov
výnimočný. Pozná význam soli pre človeka. Vie povedať
alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu naučil,
prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na základe
čítania mapy vie povedať aj čo iné by podľa mapy videl
v danej oblasti.

Téma
Nízke Beskydy,
Horný Zemplin.
Expedícia za
drevenými
kostolmi.

Bardejov.
Expedícia za
remeslami.

Prešov.
Expedícia za
soľou.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Vybrané bolo mesto
Bardejov ako jedno
z najkrajších miest
a zapísané do zoznamu
UNESCO. Cez túto tému je
možné viesť diagnostiku
žiakov.

Poznámky
Vybrané boli drevené
kostoly ako príklady
zaujímavej architektúry na
Slovensku.
V tejto časti je uvedená aj
téma druhej svetovej vojny
cez spomienku na boje
v Duklianskom priesmyku
a prírodné múzeum
s tankami.

Pátrať po obrazovom Vybraný bol Prešov, ale
materiáli
možno žiaci by mali záujem
a interpretovať ho
o iné miesto v tejto oblasti.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.
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158

Pieniny.
Expedícia za
lietajúcim
mníchom.

IV.

53

Dunajec, mních Cyprián.
Vie určiť na mape Pieniny, rieku Dunajec.
Vie opísať cestu z Levoče do Červeného Kláštora. Vie
opísať cestu na mape zo svojej obce do Červeného
Kláštora. Vypočítať vzdialenosť medzi Troma korunami
a Červeným Kláštorom. Prečítať z mapy aj ďalšie
zaujímavosti podľa mapových znakov. Povedať svojimi
slovami informácie o mníchovi Cypriánovi. Cez herbár
mnícha Cypriána si uvedomí možnosť spoznávať
rastliny cez fotograﬁe.
Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto
učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu.
Na základe čítania mapy vie povedať, že možno by ho
podľa mapy zaujalo aj niečo iné, čo by chcel navštíviť
a vie argumentovať prečo.

Vie, že Levoča tiež patrí do Zoznamu UNESCO. Určiť na
mape cestu zo Spišského hradu do Levoče a opísať
krajinu okolo cesty podľa mapy. Pozná meno Majster
Pavol z Levoče. Vie na základe textu rozhodnúť, čo
vieme a čo sa len domnievame o Majstrovi. Vie
povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka tomuto učivu
naučil, prečo je zaujímavé učiť sa vlastivedu. Na
základe čítania mapy vie povedať, že možno by ho
podľa mapy zaujalo aj niečo iné, čo by chcel navštíviť
a vie argumentovať prečo.

Levoča.
Expedícia za
známym
a neznámym
rezbárom.

Cieľ
Vie určiť na mape Spišský hrad. Vie určiť, ako sa na
mape z Prešova dá dostať po ceste na Spišský hrad.
Vie, že Spišský hrad je jednou z najrozľahlejších
zrúcanín na Slovensku. Vie na príklade Spišského
hradu a keltskej mince ukázať udalosti na časovej
priamke. Vie povedať alebo napísať, čo nové sa vďaka
tomuto učivu naučil, prečo je zaujímavé učiť sa
vlastivedu. Na základe čítania mapy vie povedať aj čo
iné by podľa mapy videl v danej oblasti.

Téma
Spišský hrad.
Expedícia za
keltským
koňom.

IV.

Mesiac
IV.

52

Č.
51

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici

Pomôcky
Nástenná mapa,
učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Poznámky
Vybraný bol Spišský hrad
a geoglyf na príklade
nájdenej keltskej mince.
Tento príbeh slúži aj k téme
expedícia do minulosti, kde
práve na príklade stratenej
keltskej mince je možné
ukázať, čo všetko sa dialo
v minulosti.

Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.
Prerozprávať dve
legendy alebo povesti.

Vybraný bol mních Cyprián
pre oblasť Pieniny a jeho
pokusy o lietanie a tvorbu
herbáru.

Pátrať po obrazovom Vybraná bola Levoča
a informácia o rezbárovi.
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.

Vzdelávací štandard
Pátrať po obrazovom
materiáli
a interpretovať ho.
Porozprávať o ceste od
Hornádu po Dunajec.
Prerozprávať legendu
alebo povesť.
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V.

V.

VI.

59

60

61

VI.

V.

58

62

V.

57

10 prírodných
divov sveta.

Opakovanie.

5 top expedícií.

Učím tretiakov
o svojej obci.

Učebnica.

Učebnica, mapa
priložená
k učebnici.

Priraďovať názvy k fotograﬁám, úlohy s mapou na
orientáciu.

Hra. Vybrať 10 divov prírody Slovenska, ktoré boli
uvedené v učebnici cieľom je opakovanie, orientácia
v učebnici podľa strán, rozhodnúť sa o poradí.

Spoločné vybratie top
expedícií za celý rok.

Identiﬁkovať 5
najvýznamnejších
kultúrnohistorických
pamiatok.

Anketa. 5 top expedícii našej triedy.
Vymyslieť spôsob, ako si vytvoriť anketu, aké otázky
uviesť, ako anketu vyhodnotiť, ako výsledok graﬁcky
znázorniť.

Priraďovanie názvov
k fotograﬁám.

Vyskúšanie učenia
tretiakov.

Základné informácie, ktoré
by chceli dať tretiakom.

Poznámky

Materiál o svojej
obci.

Prakticky precvičiť tretiakmi, čo by im radi povedali
o svojej obci.

Vytvoriť zoznam 10
prírodných divov
Slovenska.

Určiť svoju obec na
mape.

Na základe vlastivedy vo 4. ročníku a porovnávaním so Učebnica.
svojou obcou vybrať charakteristiky o vlastnej obci,
ktoré by chceli povedať tretiakom, že by ich mali
poznať.

Učím tretiakov
o svojej obci.

Vytvoriť plán cesty po
Slovensku. Ukázať
polohu Slovenska na
mape sveta a Európy.

Vytvoriť plán cesty po
Slovensku.

Mapa.

Vzdelávací štandard

Môj plán výletov Vybrať zaujímavé miesta na Slovensku a rozhodnúť sa, Mapa Slovenska.
po Slovensku.
ktoré by žiaci chceli navštíviť.

Vytvoriť si svoj plán cesty po Slovensku. Vybrať si
miesta.

V.

56

Môj plán cesty
po Slovensku.

Expedícia do
Pracovať so stranou 12-13 a 116. Vystrihnúť obrázky
Učebnica,
minulosti
a nalepiť ich na miesto k časovej priamke. Uvedomiť si nožnice, lepidlo.
Časová priamka. ako sa udalosti stali, hrať sa s priamkou, dávať otázky.

V.

55

Učebnica.

Čo nové sa žiaci dozvedeli, môžu sa sami zhodnotiť.

Opakovanie
3. trasy.

V.

54

Pomôcky

Cieľ

Téma

Mesiac

Č.
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VI.

VI.

VI.

65

66

Mesiac
VI.

64

Č.
63

Určiť polohu Slovensko na mape Európy a sveta,
v ďalších ročníkoch na 2. stupni,
Orientovať sa na rôznych druhoch má a tvoriť vlastné
mapy.

Cieľ
Dokázať zhodnotiť svoj výkon, čo sa žiakom podarilo
v čom sú dobrí, čo sa potrebujú ešte doučiť.

Záver.

Samostatne zvládnuť prácu s mapou a prezentáciu
vlastných prác o Slovensku.

Čo zaujímavé by Vyhodnotiť všetky námety, ktoré si písali žiaci v rámci
sme o našej
projektu Objavujeme Slovensko (Žiaci píšu svoju
obci napísali.
učebnicu vlastivedy).
Objavujeme
Slovensko.

Slovensko na
mape sveta
a Európy – čo sa
budeme učiť na
2. stupni ZŠ
v dejepise,
geograﬁi.

Téma
Sebahodnotenie.

Mapa Európy,
mapa Slovenska.

Pomôcky
Dotazník na
sebahodnotenie
v učebnici.

Ukázať Slovensko na
mape sveta a mape
Európy.

Vzdelávací štandard

Poznámky
Dotazník na sebahodnotenie,
vychádzajúci zo
vzdelávacieho štandardu
4. ročníka.
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Moje poznámky:
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Moje poznámky:

162

P
A
P T
A
R
P T I
A R A
T
I
A R A I
T IA I
R
I

MP 4 r VLASTIVEDA_VN:Sestava 1 10/8/18 12:31 PM Stránka 163

Moje poznámky:
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Moje poznámky:

168

