
Príprava na vyučovaciu hodinu 

 

Vyučujúci: Mgr. Jana Pavlová 

Dátum:  

Škola: ZŠ Sačurov 

Trieda: 3. ročník 

Predmet: Vlastiveda 

Tematický celok: Objavujeme Slovensko 

Téma: Slovensko plné záhad -Jaskyne 

Cieľ vyučovacej hodiny:   

Informatívny cieľ– Oboznámiť žiakov so stavbou tela, vývinom, spôsobom obživy a užitočnosti 

lastovičky vedieť pohotovo reagovať na otázky  

Formatívny cieľ-  Vnímať okolité krásy prírody, pestovať pozitívny vzťah k prírodným 

výtvorom, uvedomiť si následky ich poškodzovania.. 

Metódy a formy práce: slovná, názorná ,riadený rozhovor, vysvetľovanie, metódy práce 

s textom, riešenie problémových úloh, hromadná práca 

1. Evokácia 

Žiaci sa prechádzajú voľne po triede, nerozprávajú sa, vzájomne sa vyhýbajú, sústreďujú sa 

len na seba, pozerajú sa dolu pod seba. Pomaly a jasne hovorím. Chodíme po lese, po lístí, 

príjemne nám šuchoce pod nohami. Stúpame do kopca, sme zadýchaní. Prichádzame k vode. 

Ideme hlbšie, voda nám stúpa po kolená. . . Vaša chôdza už nie je taká ľahká. Ideme ale 

ďalej, chceme prejsť na druhú stranu. Voda nám je po boky. Chcete si do nej ponoriť ruky? 



Aký silný odpor cítite, keď ňou idete? Voda vám siaha po pás.. . . A teraz ste v nej až po krk. 

Aké to je? Choďte opatrne, aby ste si nenamočili tvár. Vo vode máte celé telo okrem hlavy. 

Voda však stále stúpa, už ju máte nad hlavou. Vy máte dýchaciu trubicu, ktorou môžete 

dýchať ústami, nemusíte sa báť. Dýcha sa vám dobre. Už sme na druhej strane. Voda vám 

siaha už len po krk. . .po pás. . .po boky, po kolená. Vyjdeme na breh. Otraste sa ako mokrý 

pes. Došli sme k jednému miestu, o ktorom vám dnes budem rozprávať. Došli sme k jaskyni.  

Asociácie – čo vás napadne, keď poviem slovo jaskyňa?  Žiaci hovoria svoje asociácie. 

Riadený rozhovor učiteľ ukončí sústredením pozornosti žiakov na nový text /časť textu/ v 

učebnici, ktorý si na hodine prečítajú.  

Hlavná časť  

Jaskyne 

Jaskyne sú prírodné výtvory, ktoré sú zaujímavé svojou zvláštnou výzdobou. Nezabudnuteľné sú 

rozličné útvary kvapľovej výzdoby, mohutné podzemné siene, priezračné jazerá. Jedným zo 

znakov niektorých jaskýň je ľadová výzdoba. Svojou ľadovou výzdobou je zaujímavá Dobšinská 

ľadová jaskyňa, ktorá je zamrznutá počas celého roka. Veľa jaskýň je v Slovenskom krase. 

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Bohatú výzdobu má 

Ochtinská aragonitová jaskyňa. Tieto jaskyne sú zapísané do svetového prírodného dedičstva 

UNESCO.  Jedinou jaskyňou sprístupnenou pre návštevníkov na západnom Slovensku je jaskyňa 

Driny nazývaná ,, podzemná perla Malých Karpát“. Pobyt v jaskyniach slúži aj na liečebné účely.  

1.proces : porozumenie explicitne vyjadreným informáciám a ich vyhľadávanie 

Vyhľadaj a dopíš vetu: Jaskyne sú ___________ __________, ktoré sú zaujímavé svojou 

zvláštnou výzdobou. 

predpokladaná odpoveď: prírodné výtvory 

Zakrúžkuj  správnu odpoveď: Najznámejšia a najdlhšia jaskyňa Slovenského krasu je: 



a) Došinská ľadová jaskyňa 

b) jaskyňa Domica 

c) Ochtinská aragonitová jaskyňa 

d) jaskyňa Driny 

 predpokladaná odpoveď: b- Domica 

2.proces : vyvodenie priamych záverov 

Vyhľadaj a napíš dve jaskyne, ktoré sú zapísané do svetového prírodného dedičstva 

UNESCO. 

predpokladaná odpoveď: Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Vyhľadaj jeden útvar, ktorý patrí k zvláštnej výzdobe jaskyne. 

predpokladaná odpoveď: kvapľová výzdoba, podzemné siene, priezračné jazerá 

3.proces : interpretácia a integrácia myšlienok a informácií 

Bol si v niektorej z týchto jaskýň? Došinská ľadová jaskyňa, Domica, Ochtinská 

aragonitová jaskyňa, jaskyňa Driny 

predpokladaná odpoveď: áno, nie 

Ktorú jaskyňu, by si chcel/a navštíviť?  

predpokladaná odpoveď: Došinská ľadová jaskyňa, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa, 

jaskyňa Driny 

4.proces : skúmanie a kritické hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu 

Povedz, aké liečebné účinky môže prinášať pobyt v jaskyni. 

predpokladaná odpoveď: zlepšenie dýchania . . . . 



 

Vysvetli, prečo je zakázané lámať a brať rozličné útvary kvapľovej výzdoby z jaskyne? 

predpokladaná odpoveď: poškodenie, zničenie pamiatky 

 

Fixácia 

Hra na sprievodcu. Vybraný žiak číta informácie o niektorej z jaskýň, ostatní žiaci hádajú o ktorú 

jaskyňu ide. Žiak, ktorý uhádne ako prvý stáva sa sprievodcom.  

Záver: V záverečnej časti si spracujeme poznámky do zošita. Zhrnutie hodiny, hodnotenie, 

pochvala. 

Zadanie domácej úlohy. 

 

 

. 

 


