
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
 

Regionálna výchova 

Inovovaný školský vzdelávací program Šibalko 

Inovovaný učebný plán 

 

Chémia 5. roč. 

Inovovaný štátny vzdelávací program 0 

Inovovaný školský vzdelávací program 1 

Spolu 1 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

 
Regionálna výchova sa vo svojom obsahu zaoberá hmotným a nehmotným kultúrnym 

dedičstvom nášho regiónu. Úlohou tohto predmetu je naučiť žiakov vnímať svoj región a hľadať 

možnosti, ako zatraktívniť objavovanie zaujímavostí v blízkosti ich domova. Stratégia vyučovania 

umožňuje žiakom objavovať, hľadať, vysvetľovať, riešiť problémy, tvoriť projekty, pracovať 

s internetom, prejaviť svoju vlastnú tvorivosť.  

Voliteľný predmet Regionálna výchova je v zameraný na to, aby žiaci v rámci neho poznali prírodné 

pomery (flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov, objavovanie a spoznávanie 

prírodných krás a zaujímavostí), polohu, stavby, architektúru, spôsob života obyvateľov (zvyky, 

tradície tradičné jedlá...), históriu, tradície a regionálnu kultúru vlastnej obce, mesta, vedeli povedať, 

čo sa im v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (rodáci, pamätné miesta, sochy a i.). 

povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj jej súčasnosť. 

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, 

poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a 

dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva  – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovej 

slovesnosti, tradičných jedál, spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci.  

 

 

2. Ciele učebného predmetu 

 
 pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za 

účelom vytvárania predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, 

 rozvíjať zručnosti pri práci s rôznymi zdrojmi, rozvíjať schopnosti objavovania, 

argumentovania, selektovania a využívania informačno-komunikačných technológií, 

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom samostatného učenia sa. 
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3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (ďalej len „VVS“): 

 
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja 

1) Komunikačná kompetencia – žiaci ju rozvíjajú jednak prezentovaním svojej práce, jednak 

partnerskou komunikáciou v tíme. 

2) Kultúrna kompetencia -  vyučovací predmet ju rozvíja v súvislosti s čítaním umeleckých textov 

a vedie žiakov k tomu, aby si cenili kultúrne a historické dedičstvo a ľudové tradície. 

3) Personálna a interpersonálna kompetencia - vyučovací predmet dáva predpoklad pre tvorbu 

projektov a tímovú prácu 

4) Kompetencia učiť sa učiť sa – vyučovací predmet rozvíja schopnosť učiť sa, osvojiť si primerané 

spôsoby práce, uplatňovať rôzne techniky učenia, vyhľadávania a spracúvania informácií, 

uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre vlastný pokrok a pri systematizácii poznatkov. 

5) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií – žiak efektívne využíva IKT 

pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní a vyjadrovaní svojich 

myšlienok a postojov, nadobúda schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a 

spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe 

 

4. Témy, tematické okruhy 
Poradie tém a ich zaradenie je v kompetencii školy (podľa svojich podmienok)  

1. tematický celok: Región:   

2. tematický celok: Prírodná charakteristika regiónu  

3. tematický celok: Sídla v regióne 

4. tematický celok: Osobnosti regiónu 

5. tematický celok: Prírodné a kultúrne pamiatky regiónu 

6. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra regiónu 

 

 

5. Požiadavky na výstup 

 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard“ 

vymedzuje základné učivo (predovšetkým pojmy), ktorému by mal žiak rozumieť, a mal by 

ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na 

vedomosti, spôsobilosti a aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a 

postoje žiakov. 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

 - ukázať a určiť polohu mesta Šaľa, vie, že 

Šaľa je okresné mesto a patrí do Nitrianskeho 

kraja. 

- získať informácie o polohe, počte 

obyvateľov a mestských symboloch Šale a 

Veče z internetu, kníh, časopisov. 

- vymenovať a nakresliť symboly obce a jej 

mestskej časti. 

- porovnáva spôsoby dopravy v minulosti 

a dnes. 

- spamäti internetovú stránku mesta a vie sa 

na nej orientovať 

Región 

Šaľa – poloha mesta, geografické podmienky 

administratívna poloha regiónu 

Erb pečať a symboly mesta a mestskej časti 

Veča. 

Súčasnosť mesta 

Doprava v minulosti a dnes 

Podunajská nížina, rovina, počet obyvateľov, 

okresné mesto, Nitriansky kraj, krajské mesto 

Nitra, mestské symboly, internetová stránka 

mesta 

 

 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

-poznať význam artézskych studní ako 

náhradného zdroja pitnej vody a vie, kde sa 

nachádzajú. 

- vedieť, že mestom preteká rieka Váh a na 

nej sa nachádzajú vodné nádrže 

- poznať najznámejšie chránené rastliny 

a živočíchy v regióne. 

- vedieť na internete vyhľadať informácie 

o chránených rastlinách a živočíchoch 
 

Prírodná charakteristika regiónu 

Vodstvo 

Rastlinstvo – chránené rastliny 

Živočíšstvo – chránené živočíchy 

Vodstvo – rieka Váh, vodné nádrže, artézske 

studne, rastliny a voľne žijúce živočíchy v Šali 

a jej okolí, chránené rastliny a živočíchy v 

regióne 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 - poznať zaujímavosti z histórie a súčasnosti 

regiónu – historické, kultúrne pamätihodnosti 

a prírodné krásy. 

- vedieť na internete a v literatúre vyhľadať 

potrebné informácie 

Sídla v regióne 

Okolité obce – výber z historických, kultúrnych 

pamätihodností, prírodné krásy (chránené 

územie) 

Horná Kráľová – zvonica, moderný kostol 

Močenok – kostol 

Selice – vodné dielo 

Vlčany – kompa 

Diakovce – najstarší kostol, termálne pramene 

Kráľová nad Váhom – vodné dielo, Chránené 

vtáčie územie, farma 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

 - poznať historické zaujímavosti mesta - 

kaštieľ, kostoly, múzeum, roľnícky dom, 

Trojičný stĺp, socha sv. Juraja  

- rozpoznať na obrázku pamiatky mesta a vie 

určiť, kde v obci sa nachádzajú 

- poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní 

- vytvorí zbierku kresieb a informácií o 

historických budovách. 

- vedieť, k akým účelom slúžili priestory 

kaštieľa a roľníckeho domu v minulosti 

a dnes. 

- vedieť povedať, čo sa mu v našom meste 

najviac páči; čo by ukázal turistovi 

- vedieť na internete vyhľadať potrebné 

informácie 

Prírodné  a kultúrne pamiatky regiónu 

Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, 

mesta, regionálne múzeá 

kostoly, kaštieľ, jezuiti a vzdelávanie, roľnícky 

dom (Dom ľudového bývania), múzeum, archív, 

Trojičný stĺp, socha sv. Juraja 
 

 

 

 

 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

- oboznámiť sa s činnosťami roľníkov a 

remeselníkov v regióne 

- zoznámiť s ľudovými zvykmi a obyčajmi 

z literárneho textu Liek starej mamy. 

- vedieť výtvarne stvárniť predmety s 

regionálnymi ľudovými prvkami (tvorba 

handrovej bábiky, maľovanie kraslíc, ..) – hra 

s vytvorenými predmetmi, 

Spoznať nárečové slová používané v regióne. 

- poznať tradície spojené s náboženskými 

sviatkami (Vianoce, Veľká noc ...) a vie 

vymenovať zvyky, tradície, tradičné jedlá 

a obyčaje. 

- oboznámiť sa s príbehmi spojenými s 

históriou 

Tradičná ľudová kultúra regiónu 

Tradičné remeslá, odevy, jedlá, zvyky a obyčaje  

Ľudové staviteľstvo, bývanie 

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov s ľudovými prvkami – handrová 

bábika, kraslice 

Tradície spojené s náboženskými sviatkami 

Nárečie 

Príbehy spojené s históriou obce 

Tradičné remeslá, odevy, jedlá,  

Dom ľudového bývania, zvyky a obyčaje, 

nárečie, ľudová slovesnosť, tradície spojené 

s náboženskými sviatkami 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- poznať najznámejšie historické osobnosti 

regiónu, ich prínos v rámci i nad rámec 

regiónu  

- rozpoznať na obrázku historickú osobnosť. 

Osobnosti regiónu 

Historické osobnosti mesta 

Peter Pázmáň 

Ján Feketeházy 

Jozef Sellyei – Miškovič 
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6. Metódy a formy – stratégie vyučovania 

 
Motivačné – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia, pochvala, aktualizácia obsahu učiva 

Expozičné – rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, dramatizácia, demonštrácia, tvorba projektov, 

manipulácia, hra, problémová metóda, práca s knihou, CD, DVD, internetom, mapou, interaktívnou 

tabuľou 

Fixačné – metódy opakovania vedomostí  - ústne opakovanie, hra, rozhovor, práca s internetom, 

interaktívnou tabuľou 

 

 

Formy práce  

Samostatná práca, skupinová práca, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie, exkurzia 

 

7. Učebné zdroje 

 
Učebnica – Historicko – náučný chodník regiónu Šaľa 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 
Hodnotenie sa vykonáva podľa Internej smernice - Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

žiakov. Vyučovací predmet regionálna výchova sa bude v 5. ročníku vyučovať podľa Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu, hodnotenie predmetu - klasifikácia známkou.  

 


