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Rok 2022 sa pomaly chýli k svojmu záveru a my sme sa ocitli v čarovnom období, nazývanom advent. Hoci sme 
prvú zo štyroch nedeľných sviečok zapaľovali už 27. novembra, býva dobrým zvykom, že deti si okienka na svojich 
adventných kalendároch začínajú otvárať až 1. decembra. My sme sa rozhodli, že im čakanie na Štedrý večer ešte 
spríjemníme a na najbližších 24 dní sme pre ne pripravili rôzne hravé aktivity. Ich výsledkom bude lapbook – 
osobná knižka zachytávajúca obdobie príprav na Vianoce v rodine žiaka. 

Cesta adventom 
• Cesta adventom v mojej rodine je forma edukačného projektu, prostredníctvom ktorého žiaci plnia od 

1. do 24. decembra rôzne úlohy a zadania. 
• Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť v rámci vyučovania vo všetkých ročníkoch 1. stupňa 

ZŠ, v školskom klube či v rámci domáceho vzdelávania.  
• Žiak si postupne vytvorí lapbook zachytávajúci obdobie predvianočných príprav, a to, ako toto obdobie 

prežíva jeho rodina. 
• Vznikajúci lapbook sa pre dieťa stane akýmsi sprievodcom adventným časom – odkazuje na zvyky 

a tradície, významy dní, typické vianočné koledy, vinše, pranostiky a pod., s prepojením na vlastnú rodinu 
žiaka.  

• Všetky šablóny na lapbookové okienka sú čierno-biele; žiaci si tak svoj projekt môžu domaľovať a dotvoriť 
podľa vlastnej fantázie. 

• V závere dokumentu nájdete prílohu s drobnými zimnými a vianočnými ozdobami (napr. hviezda, guľa, 
imelo, snehuliak, zvonček...), ktoré môžu žiaci používať voľne na dotvorenie lapbookových okienok. 

• Víkendové dni majú jednu aktivitu. 

Pomôcky 
• Tvrdé výkresy A3 + A4 alebo 3 výkresy veľkosti A4 (všetky rovnakej farby) 
• Lapbook môžete poskladať viacerými spôsobmi: 

o spojiť lepiacou páskou A3 + A4 a poskladať na veľkosť A4 (2x prehnuté a poskladané do seba); 
o rozdeliť A4 na polovicu a každú prilepiť z inej strany výkresu A3, opäť poskladať na veľkosť A4 (2x 

prehnuté a poskladané do seba); 
o spojiť 3 výkresy veľkosti A4 a poskladať do seba. 

• Nožnice 
• Lepidlo 
• Farbičky 
• Pero 
• Ceruzka 
• Nit/gombík 
• Vlna 
• Spinka 
• Zošívačka 
• Dierovačka  

Aktivity 
1. 12. Adventný veniec 

• Šablóna pre lapbook – vyťahovacie okienko s plameňom sviečky 
• Žiak postupne vyťahuje po jednom plamienku a vymaľuje ho počas adventných nedieľ (okrem prvého 

plamienku, ktorý vytiahne 1. 12., potom 4. 12., 11. 12., 18. 12). 
• Názvy na sviečkach Nádej, Mier, Priateľstvo, Láska sú spojené s tradíciou adventu. 
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• Aktivita je spojená s rozprávaním o symbolike adventných sviečok. 
• V triede sa môžete porozprávať o tom, či žiaci majú doma adventný veniec, kto zapaľuje sviečky, kedy ich 

zapaľujú a pod. 
Advent začína prvú nedeľu po 26. novembri a trvá štyri nedele, ktoré si spájame so zapaľovaním štyroch 
sviečok. Každá sviečka má svoje meno a svoj význam: 
Železná sviečka - zapaľuje sa ako prvá a symbolizuje nádej. Podľa tradície by ju malo zapáliť najmladšie 
dieťa rodiny. 
Bronzová sviečka - zapaľujeme ju na druhú adventnú nedeľu a symbolizuje mier. Má ju zapáliť najstaršie 
dieťa rodiny. 
Strieborná sviečka - zapaľujeme ju ako tretiu a symbolizuje priateľstvo. Tradícia hovorí, že ju má zapáliť 
matka rodiny. 
Zlatá sviečka - zapaľujeme ju ako poslednú a je symbolom lásky. Zapaľuje ju otec rodiny.  
(Zdroj: https://www.sashe.sk/Vonia/journal/adventny-veniec-a-jeho-vyznam ) 

• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

2. 12. Zimné počasie 
• Šablóna pre lapbook – kruh s výrezom (bude potrebný nit) 
• Žiaci pracujú s kruhom zobrazujúcim prejavy zimného počasia. Kruh je rozdelený na štvrtiny. Žiak môže 

pracovať s predkresleným počasím alebo si domaľovať prejavy počasia sám (sneženie, zasnežená krajina 
a svieti slnko, hmla, dážď, mráz). 

• Žiaci môžu s počasím ďalej pracovať – každý deň otočiť koliesko na počasie, ktoré bude za oknom. 
• Obmeny: 1. a 2. ročník – kruh s pripravenými obrázkami počasia, ktoré žiaci len vymaľujú; 3. a 4. ročník – 

štvrtiny kruhu sú prázdne, žiaci kreslia aj prejavy počasia sami. 

3. 12. a 4. 12. (víkend) Harmonika 
• Šablóna pre lapbook harmonika a sprievodné obrázky správania sa detí (upratovanie izby, pomoc 

rodičom, starostlivosť o domáce zvieratko, hádka, neporiadok v izbe a pod.) 
• Blíži sa Mikuláš, ktorý „odmeňuje“ deti podľa ich správania počas roka. Z jednej strany harmoniky deti 

nalepia obrázky správania, ktoré by si mohlo vyslúžiť peknú odmenu a z druhej strany také správanie, 
ktoré si odmenu nezaslúži. 

• 4. 12. by si vymaľovali 2. sviečku a zdvihli plamienok. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

5. 12. Dar zo srdca 
• Šablóna pre lapbook skladacie srdce 
• Blíži sa Mikuláš a žiak by chcel niekoho obdarovať (kamarát, člen rodiny, sused a pod.).  
• Do vnútra srdiečka nakreslí/napíše, čím by ho mohol obdarovať (nie dary), čím mu môže pomôcť, aby sa 

ten človek potešil – dobrý skutok, ktorý zahreje. 
• Žiaci môžu príp. predniesť nejakú báseň pre Mikuláša. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

6. 12. Mikuláš, čo to pre mňa máš? 
• Šablóna pre lapbook mikulášska čižma ako otváracie okienko 
• Žiaci sa ráno porozprávajú s rodičmi, čo si ako deti našli v čižmách a v škole nakreslia do čižiem – na jednej 

strane, čo si našli rodičia, keď boli deti na Mikuláša a čo si našli oni dnes 
• V triede sa môžete porozprávať o Mikulášovi, legendách spojených s ním a o jeho odkaze. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

https://www.sashe.sk/Vonia/journal/adventny-veniec-a-jeho-vyznam
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Príbeh 
Svätý Mikuláš pochádzal z mestečka na území dnešného Turecka. Narodil sa bohatým rodičom. Bol veľmi 
dobrý a štedrý. Rodičia mu zomreli, keď bol ešte mladý a majetok, ktorý zdedil, venoval chudobným. 
Rozhodol sa stať kňazom, neskôr bol biskupom. K ľuďom sa vždy správal veľmi dobre, pomáhal ľuďom 
v núdzi a bol štedrý. Svojimi dobrými skutkami, prajnosťou, rozdávaním a pomocou tým, ktorí to 
potrebovali sa stal symbolom obdarovávania druhých. Koluje o ňom veľa legiend (vymyslené rozprávanie 
o nejakej historickej osobe). 
 
Legendy 
 
O troch schudobnených dcérach 
Mikuláš mal suseda, ktorý bol bohatý, ale prišiel o všetky svoje peniaze. Nemal ani za čo vystrojiť svojim 
dcéram svadby. Rozhodol sa ich preto predať do nevestinca. Keď sa to dozvedel Mikuláš, tri noci za sebou 
nechal v okne svojho suseda mešce s peniazmi. Sused mohol vydať svoje dcéry a dať im aj veno. Počas 
tretej noci sused Mikuláša videl a poďakoval mu. 
 
O troch námorníkoch 
Troch námorníkov prekvapila na mori silná búrka. Báli sa o svoje životy. Úpenlivo sa modlili ku svätému 
Mikulášovi. Ten sa zjavil, chytil kormidlo a pomohol im preplávať cez búrku. Potom zmizol. 
 
O lodiach so pšenicou 
V čase hladomoru v rodnom meste svätého Mikuláša pristáli v prístave tohto mesta lode so pšenicou. 
Svätý Mikuláš sa zjavil posádkam z lodí a prosil ich, aby dali časť pšenice hladujúcim ľuďom. Oni sa však 
báli, pretože majitelia pšenice presne vedeli, koľko jej má byť. Nakoniec však ľuďom pšenicu darovali. Keď 
sa neskôr doplavili do Konštantínopolu, zistili, že z ich nákladu nič nechýba. 
 

• A prečo chodí s Mikulášom čert a anjel? Možno kvôli neposlušnému Jankovi. 
• https://www.youtube.com/watch?v=eijgWHh95DA 

(Zdroj: https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/24521/legenda-o-svatom-mikulasovi/  
             https://www.mackoviahracky.sk/blog/mikulas-historia/) 

7. 12. Počítame 
• Šablóna pre lapbook štvorlístok a násobilkové kruhy/postupnosť čísel 
• Žiaci si precvičujú:  

o v 1. a 2. ročníku postupnosť čísel; žiaci spájajú čísla a vytvoria hviezdy; 
o v 3. a 4. ročníku násobenie v násobilkových kruhoch – majú pospájať násobky čísla a vytvoria 

rôzne „obrazce“; nakoniec žiaci označia/vyberú číslice, ktorých násobky čísel vytvoria obraz 
hviezdy –(násobenie 3, 4, 6, 7). 

• Žiaci pripevnia násobilkové kruhy zimy, adventu, Vianoc – hviezdy majú podobu ozdôb na stromček, 
svetielok, hviezdy vo vesmíre a pod., ale hviezdou môže byť aj človek, ktorý je výnimočný, dôležitý 
v živote.  

• Môžete sa so žiakmi porozprávať, kto im napadne, keď sa povie slovo hviezda. Kto je pre nich 
výnimočný/dôležitý a je ich hviezdou? 

• Na lístky štvorlístka môžu žiaci napísať vlastnosti toho človeka, prečo je pre nich hviezdou.  

8. 12. Moja rodina 
• Šablóna pre lapbook obrázok rodostromu 
• Žiaci si vystrihnú obrázok rodostromu a nalepia ho na zadnú stranu lapbooku. 

https://www.youtube.com/watch?v=eijgWHh95DA
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/24521/legenda-o-svatom-mikulasovi/
https://www.mackoviahracky.sk/blog/mikulas-historia/
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• Do prázdnych okienok žiaci vpíšu meno, môžu nalepiť fotku do rodostromu  
• Rodostrom ponúka možnosť zaznačiť rodinných príslušníkov po generáciu starých rodičov. Doplnený je 

o prázdne okienka, do ktorých môžu žiaci doplniť ďalších členov rodiny (súrodencov, prastarých rodičov) 
a nalepia ich na správne miesto v strome. 

• V triede sa môžete porozprávať, s kým trávia žiaci Vianoce, koho v tomto období navštevujú. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

9. 12. Slovné prešmyčky 
• Šablóna pre lapbook zakladač a slová s témou zimy, adventu, Vianoc; slová rozdelené na slabiky; 

obrázky k daným slovám 
• 1. ročník:  

o žiaci pracujú s písmenom a obrázkami – k písmenám priradia obrázky, ktoré sa na dané písmeno 
začínajú (A – anjel, M – Mikuláš, S – sob...); k písmenám, ktoré obrázok nemajú, môžu 
vymyslieť/nakresliť vlastný obrázok (mal by súvisieť s témou zimy, adventu, Vianoc); 

o  žiaci pomenujú obrázky a povedia písmeno, ktoré počujú na začiatku (anjel – na začiatku 
počujem písmeno A). 

• 2. – 4. ročník: žiaci si nastrihajú slová na slabiky: 
o zo slabík žiaci skladajú slová a priradia ich k obrázkom  
o hra: učiteľ na hodine SJL určí žiakom čas, ktorý majú na poskladanie slov. Vyhráva ten, kto za daný 

čas poskladá najviac slov a priradí k obrázkom; 
o žiaci môžu pracovať aj s celými slovami a slová rozdelia na slabiky; ďalej môžu tieto slová triediť 

podľa počtu slabík, podľa slov, či je nositeľom slabičnosti samohláska, či slabikotvorné r/ŕ, l/ĺ 
a pod.  

• Žiaci môžu obrázky vyfarbiť. 
• Žiaci si vyžrebujú napr. tri obrázky a vytvoria z nich príbeh, príp. z poskladaných slov vytvoria jednoduchý 

príbeh. Vyhrá ten, ktorý použije najviac slov v príbehu. 
• Slová, slabiky a obrázky si žiaci uložia do zakladača. Môžu ich spojiť aj spinkou. 

10. 12. a 11. 12. (víkend) Vianočné priania 
• Šablóna pre lapbook obálka 
• Žiaci si podľa postupu poskladajú obálku. 
• Doma sa porozprávajú s členmi svojej rodiny a zapíšu/nakreslia ich priania. 
• List s želaniami svojich blízkych vložia do poskladanej obálky. 
• 11. 12. si žiaci vymaľujú 3. adventnú sviečku. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

12. 12. Gúľalo sa, gúľalo 
• Šablóna pre lapbook maketa snehuliaka  
• Žiaci si vyrobia snehuliaka. Jednotlivé časti snehuliaka spoja lepidlom a dokreslia tvár, gombíky a iné. 
• Žiaci si môžu vyrobiť aj pohyblivého snehuliaka na motúziku. Vystrihnú otvory naznačené 

prerušovanou čiarou a prevlečú pevnejší motúzik alebo vlnu.  
o Odstrihnite si motúzik dlhý približne 40 cm a prehnite ho na polovicu. Motúzik 

prevlečte dierkou v najmenšej guli smerom do zadnej strany snehuliaka. 
o Strednú guľu prilepte k hornej guli a motúzik prevlečte otvorom v strednej guli 

na lícnu stranu snehuliaka. 
o Motúzik rozdeľte a prevlečte cez bočné otvory v strednej guli do zadnej strany. 
o Spojte strednú a spodnú guľu snehuliaka. Motúzik prevlečte otvorom v strednej guli 

na lícnu stranu a potom otvorom v spodnej guli opäť do zadnej strany snehuliaka. 



Cesta adventom (adventné úlohy)
  

 

 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2022 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

 

 

o Na zadnej strane zaistite motúziky tak, že ich prevlečte cez väčšiu gombičku a zauzlite. 
• Žiaci môžu pohybom vyjadriť stavanie snehuliaka – gúľať sa, ako keď sa gúľajú snehové gule, postupne 

rásť... 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

13. 12. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 
• Šablóna pre lapbook vrecko 
• S Luciou sa spájajú rôzne zvyky, pranostiky, príbehy. Porozprávajte sa v škole o tradíciách. Učiteľ môže 

vyzvať žiakov, aby prezradili, čo vedia o zvykoch a tradíciách na Luciu a či už aj niečo zažili. Následne učiteľ 
porozpráva o téme (bosorky, vymetanie duchov, typické jedlo, bez práce, nosenie mince v topánke...). 

• Žiaci v 1. a 2. ročníku 
o sa môžu porozprávať sa so starými rodičmi a zbierať tradície 
o učiteľ môže pracovať aj s pranostikami a so žiakmi určiť ich význam (žiaci by pranostiky už 

neskladali, len sa o nich rozprávali); 
o žiaci môžu nakresliť/napísať, ako si Luciu predstavujú. 

• Žiaci v 3. a 4. ročníku pracujú s pranostikami, ľudovými múdrosťami. Vystrihnú si pranostiky už rozdelené 
na 2 časti. Budú sa snažiť nájsť, ktoré dvojice patria k sebe. Následne sa o pranostikách porozprávajú 
a pokúsia sa určiť ich význam. 

o Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. 
o Keď príde Lucia, nájde ju už zima. 
o Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude. 
o Svätá Lucia je kráľovnou zimy. 
o Keď prší na Luciu, bude celú zimu. 

Príbeh  
Meno Lucia má pôvod v latinskom „Lucius“, teda svetlá, žiarivá prípadne „lux“, čo znamená svetlo. 
Jedným z mien, ktoré sú „Lucii“ pôvodom a významom blízke, je napríklad aj Svetlana, od ktorej pochádza 
pomenovanie najmladších členiek skautingu v Česku – svetlušiek. Tie majú Luciu ako patrónku (snažia sa 
byť svetlom a vzorom pre ostatných, rovnako ako ona). 

Legenda o sv. Lucii 
Podľa dostupných zdrojov sa Lucia mohla narodiť v roku 286 n.l. v Syrakúzach (Sicília, Taliansko) do 
bohatej rodiny, ktorá ju vychovávala v kresťanskej viere. Ešte ako malé dievča stratila otca. Svoj život 
zasvätila Bohu a tajne zložila sľub vernosti. Rozhodla sa žiť ako zasvätená panna a nevydať sa. Chcela slúžiť 
chudobným, preto svoj majetok predala a ušetrené peniaze začali rozdávať potrebným.  

Jedna z legiend hovorí, že Lucia odriekla svadbu. Jej ohrdnutého nápadníka to veľmi rozhnevalo. Luciu z 
pomsty udal úradom, ktoré v tej dobe kresťanov za ich vieru tvrdo trestali. Na oslej káre ju mali previesť 
na miesto vykonania rozsudku, no silné zvieratá ňou nedokázali pohnúť ani o centimeter. Rozhnevaný 
sudca ju preto rozkázal poliať vriacim olejom, no ani ten jej neublížil. Sudca ju preto rozkázal zabiť mečom 
a tak sa Lucia stala mučeníčkou.  

Zvyky vo svete 
Vo Švédsku na sviatok sv. Lucie ráno budievali rodinu najstaršie dievčatá, ktoré mali na hlave veniec so 
sviečkami. V Taliansku sa tento deň oslavuje sprievodom svetiel. A v Nemecku kedysi deti púšťali do vody 
loďky s horiacimi sviečkami.  
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Zvyky na Slovensku 
U nás na Slovensku sa k Lucii viažu iné tradície. V predvečer Lucie bolo po celom Slovensku cítiť z jeho 
obyvateľstva vábnu vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na večeru býval bežný 
chlieb s cesnakom, prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo, bradu, uši a 
zápästie, aby zvýšili jeho ochranný účinok.  

Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť z jedľovej vetvičky a obilného klásku akúsi metličku. Do svätenej vody dali 
domáci kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou celý príbytok, stajne 
a maštale. 

Smelí mládenci si robili malé drevené stolčeky bez použitia klinca. Začali na nich pracovať na Luciu a do 
Vianoc museli každý deň niečo na nich urobiť.  

Staršie dievčatá v bielych plachtičkách so zamúčenou tvárou chodili po domoch a husacím perím a zmetali 
z každého nešťastie a choroby.  

Dievčatá si napísali na 11 papierikov mená chlapcov, ich potenciálnych budúcich ženíchov. Posledný 12. 
papierik musel ostať prázdny. Uložili si ich pod vankúš a každé ráno jeden vytiahli, nesmeli ho však 
prečítať a hodili ho do pece. Vravievalo sa, že ten chlapec, ktorého meno si našli na poslednom papieriku, 
sa stane ich manželom. Ak ostal posledný papier prázdny, nevydajú sa. 

Zdroj: Anna Olšovská, Naša najmilšia vianočná kniha, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2004 
V. Schaubnerová, M. Schindler – Veľká kniha o svätých alebo po kom sa voláme, Karmelitánske 
nakladateľstvo, Bratislava 2010 
https://vedator.space/lucia-zvyky-a-tradicie/ 

14. 12. Hádaj, na čo myslím 
• Šablóna pre lapbook otváracie okienka 
• Žiaci myslia na obľúbenú rozprávku. Pripravia si odpovede – zapíšu ich pod otváracie okienka. 
• Z vonkajšej strany okienok bude napísané: Ktoré postavy? Kde sa stalo? Kedy sa stalo? Čo sa stalo? 
• Jeden žiak si myslí, zvyšní spolužiaci sa pýtajú (príp. práca v skupinách). Podľa odpovedí od spolužiaka sa 

snažia uhádnuť názov rozprávky, príbehu.   
• V 1. ročníku si žiaci len premyslia odpovede. 

15. 12. Vianočné ozdoby 
• Šablóna pre lapbook vianočné ozdoby – postupnosti  
• Žiaci si vystrihnú rôzne vianočné ozdoby. V niektorých ozdobách sú naznačené postupnosti, ktoré žiaci 

podľa vzoru dokončia. Vzory a ozdoby vyfarbia. 
• Do prázdnych ozdôb môžu nakresliť vlastný vzor (príp. aj ľudový – Čičmany a pod.). 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

16. 12. Zábavné tangramy 
• Šablóna pre lapbook obálka a maketa tangramu 
• Žiaci si vystrihnú tvary a skladajú tangramy. 
• Tvary sú čierno-biele, žiaci si ch môžu vyfarbovať rôznymi farbami. 
• Základný štvorec je dobré vytlačiť na hrubý papier, aby sa žiakom s tangramom lepšie pracovalo a bol 

odolnejší. 
• Keď majú žiaci tvary vyfarbené rozstrihajú ich po vyznačených čiarach a môžu poskladať rôzne tvary. 
• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

https://vedator.space/lucia-zvyky-a-tradicie/
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17. 12. a 18. 12. (víkend) Sviatočné menu 
• Šablóna pre lapbook kniha 
• V rôznych regiónoch Slovenska tvoria sviatočné menu na Vianoce iné typické jedlá. Žiaci si pripravia 

vlastnú knižku: 
o žiaci 1. ročníka môžu nakresliť typické jedlo pre ich rodinu, ktoré majú na Štedrý deň. Každá 

stránka môže predstavovať jeden druh jedla (predjedlo, polievka, hlavné jedlo, koláče, ovocie).  
o žiaci 2. až 4. ročníka napíšu, príp. aj nakreslia jedlá typické pre ich rodinu na Štedrý deň. Môžu 

napísať by aj nejaký recept. 
• Žiaci sa môžu porozprávať s rodičmi, ktoré jedlá mávajú pri štedrovečernom stole a aký význam im v ich 

rodine pripisujú (cesnak pred jedlom, prepolenie jablka, oblátka s medom apod.) spýtali by sa rodičov na 
nejaký recept; potom sa o tom môžu v škole porozprávať 

• V škole môže nasledovať rozhovor o jedlách, ktoré boli typické pre našich predkov. 
• 18. 12. by si deti vymaľovali poslednú adventnú sviečku. 

19. 12. Vianočné koledy 
• Šablóna pre lapbook vrecko 
• K Vianociam neodmysliteľne patria vianočné piesne a koledy. 
• V triede sa môžete porozprávať o obľúbenej vianočnej piesni, či kolede. Žiaci môžu hádať podľa vybraných 

slov alebo melódie, o akú skladbu ide. 
• Vybranú vianočnú koledu si môžete v triede zaspievať, napr.: 

Do hory, do lesa, valasi 

Do hory, do lesa, valasi, 
či horí v tom našom salaši. 
Radosť veľká sa zjavuje 
a tento svet potešuje. 
Kráčajte bratkovia k jasličkám, 
aby ste zjavili všetko nám. 
 
Počkajte nás, milí bratkovia, 
nebeskí lietajú poslovia. 
„Sláva Bohu“, prespevujú, 
pokoj ľuďom ohlasujú. 
Vstaňte a vítajte vznešené 
dieťatko ležiace na sene. 
(Pozn. Sú rôzne verzie textu piesne: https://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/do-hory-do-lesa/)  

• Môžete si pustiť aj hudobný sprievod, príp. žiaci, ktorí hrajú na hudobné nástroje, môžu zahrať melódiu. 
Ako hudobné nástroje možno tiež použiť veci, ktoré sú naokolo (klopanie ceruzky o peračník, tlieskanie 
a pod.).: https://58d4441a91.clvaw-cdnwnd.com/dbe29887a1f276face643f84117984df/200066860-
729be729c0/9_do%20hory%20do%20lesa%20valasi.mp3  
Zdroj: https://www.zusjpcadca.sk/ucitelia/hudobny-odbor/spev/vianocne-piesne/  

• Žiaci môžu porozprávať, ktoré sú ich obľúbené vianočné piesne, príp. ktoré si spievajú doma v rodine.  

https://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/do-hory-do-lesa/
https://58d4441a91.clvaw-cdnwnd.com/dbe29887a1f276face643f84117984df/200066860-729be729c0/9_do%20hory%20do%20lesa%20valasi.mp3
https://58d4441a91.clvaw-cdnwnd.com/dbe29887a1f276face643f84117984df/200066860-729be729c0/9_do%20hory%20do%20lesa%20valasi.mp3
https://www.zusjpcadca.sk/ucitelia/hudobny-odbor/spev/vianocne-piesne/
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• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

20. 12. Hra na postreh 
• Šablóna pre lapbook – obálka a kartičky s obrázkami 
• Žiaci vystrihnú pripravené kartičky (kruhy) s hrou s čierno-bielymi obrázkami. Najprv si obrázky vymaľujú 

a potom si Hru na postreh zahrajú. 
• Žiaci hrajú hru vo dvojiciach. Pripravia si kartičky na jednu kôpku obrázkami nahor. Každý žiak si vezme 

jednu kartu. Pozrie sa na obrázky na svojej karte a potom na kartu, ktorá je na vrchu kopy. Žiak hľadá 
rovnaký obrázok na oboch kartách. Ten z dvojice, kto nájde prvý rovnaký obrázok, berie hornú kartu 
z kopy. Kartu si položí na svoju kôpku a pokračuje v hre s novou kartou. Vyhráva žiak, ktorý získa najviac 
kariet. 

• Aktivita je spoločná pre všetky 4 ročníky. 

21. 12. Ako sa stavia stromček 
• Šablóna pre lapbook harmonika zložená na 3 časti 
• Vianočný komiks Adam, Viki a Vianoce (E. Šavlová – V. Ambrozová: Hurá do ŠKD, Vydavateľstvo AITEC, 

s. 18) ako Adam s otcom kupujú vianočný stromček 
• Komiks zobrazuje ako Adam s otcom kupujú vianočný stromček a berú si ho domov. Žiaci dokreslia 

pokračovanie príbehu tak, ako by sa odohral v ich rodine. Žiaci môžu dopísať postavám aj repliky. 
• V triede môžu žiaci vymyslieť pokračovanie príbehu, príp. sa porozprávať, či kupujú vianočné stromčeky 

so svojimi rodičmi 
• Obmena aktivity: žiaci nakreslia vlastný komiks na tému príprava a zdobenie vianočného stromčeka. 

22. 12. Môj lapbook 
• Žiaci v škole predstavia svoj lapbook a porozprávajú spolužiakom o zvykoch, piesňach, jedlách a ďalších 

tradíciách vo svojej rodine. 

23. 12 a 24. 12. (víkend) Vianočný stromček 
• Šablóna pre lapbook puzzle vianočného stromčeka 
• Žiaci si rozstrihajú puzzle a na prednú stranu lapbooku ho správne poskladajú a prilepia. Stromček môžu 

vyfarbiť, dozdobiť.  
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Postup: 
• Vystrihnite sviečky a nalepte ich do lapbook. 
• Sviečky vymaľujte postupne počas adventných nedieľ (okrem prvej – 1. 12., 4. 12., 11. 12., 18. 12.) a postupne vytiahnite plamienok. 

 

Šablóny 
1. 12. 
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Postup: 
• Vystrihnite kruhy. Môžete si zvoliť, či chcete dokresliť už naznačené počasie, alebo si nakresliť vlastné obrázky. V strede kruhov vystrihnite otvory na nit. 
• Kruh s obrázkami počasia a kruh s výrezom spojte nitom (môžete použiť kovový nit alebo šnúrku a gombičky). Nit prevlečte cez otvory v strede a ohnite nožičky nitu. V prípade gombičiek, 

prevlečte nitku cez otvory jednej gombičky, nitku prevlečte cez otvory v kruhu tak, že gombička ostane zhora, zo spodnej časti prevlečte druhú gombičku a nitky zauzlite.  
• Spodný kruh podlepte ešte jedným čistým kruhom a prilepte do lapbook. 

 

2. 12. 
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Postup: 
• Vystrihnite šablónu a prehnite na prerušovaných čiarach ako harmoniku. Rozstrihajte obrázky a postupne ich nalepte tak, že na jednej strane budú obrázky, na ktorých dieťa pomáha a na 

druhú stranu obrázky, na ktorých je jeho správanie opačné. Dokreslite obrázok podľa toho, na ktorej strane harmoniky chýba (pomáhajúce/neposlušné). Obrázky môžete vymaľovať 
a harmoniku nalepte do lapbook. 

 

3. a 4. 12.  
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Postup: 
• Vystrihnite šablónu srdca a prehnite na prerušovaných čiarach smerom dovnútra 

 

5. 12.  
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Postup: 
• Vystrihnite šablónu čižiem a v strede prehnite obrázkom čižiem dovnútra.  

 

6. 12.  
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Postup: 
• Vystrihnite šablónu štvorlístka a lístky prehnite dovnútra. 
• Do vnútra, pod lístky môžete vložiť svoje vytvorené hviezdy. 

 

 7. 12. 
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Postup: 
• Označte násobky čísel 1 – 9 v násobilkovývh kruhoch. 
• Spojte čísla v postupnosti od 1 do 20 a vytvorte obrázok. Obrázok vyfarbite. 
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Postup: 
• Vystrihnite si rodostrom a nalepte ho na zadnú stranu lapbook. 
• Do prázdnych okienok v strome doplňte seba a členov vašej rodiny. Začnite sebou hore v korune stromu.  
• Prázdne okienka na boku slúžia na doplnenie ďalších členov rodiny. 

 

8. 12. 
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Postup: 
• Vystrihnite si šablónu zakladača. Do zakladača vložte rozstrihané slová, slabiky (len 2. – 4. ročník) a obrázky.  
• So slovami a obrázkami pracujte podľa pokynov učiteľa. 

 

9. 12. 
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Postup: 
• Vystrihnite si šablónu zakladača. Do zakladača vložte rozstrihané slová, slabiky (len 2. – 4. ročník) a obrázky.  
• So slovami a obrázkami pracujte podľa pokynov učiteľa. 

 

 

Vianoce ozdoby vianočný stromček 
Mikuláš medovník koledy 
Ježiško darček rozprávky 
zima sánky prekvapenie 
šál prázdniny adventný veniec 

rukavice anjel hviezda 
čiapka zvon  
sneh cencúle  

snehuliak pastieri  
snehová vločka ryba  
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Postup: 
• Vystrihnite si šablónu zakladača. Do zakladača vložte rozstrihané slová, slabiky (len 2. – 4. ročník) a obrázky.  
• So slovami a obrázkami pracujte podľa pokynov učiteľa. 

 

Via no ce pas tie ri zvon 
Mi ku láš ko le dy sneh 
Je žiš ko ru ka vi ce 

cen cú le prek va pe nie 
oz do by dar ček hviez da 

práz dni ny an jel sán ky 
sne hu liak zi ma ry ba 
me dov ník čiap ka šál  
roz práv ky     
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Postup: 
• Vystrihnite si šablónu zakladača. Do zakladača vložte rozstrihané slová, slabiky (len 2. – 4. ročník) a obrázky.  
• So slovami a obrázkami pracujte podľa pokynov učiteľa. 
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Postup: 
• Vystrihnite si šablónu zakladača. Do zakladača vložte rozstrihané slová, slabiky (len 2. – 4. ročník) a obrázky.  
• So slovami a obrázkami pracujte podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

A M O S I J H 
E L V U Z P  
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Postup: 
• Poskladaj si obálku podľa návodu na obrázku. Základom je štvorec 13 x 13 cm. 
• V 3. kroku prilep prehnutý spodný roh o bočné časti obálky. 
• Obálku nalep do lapbook 

 

10. a 11. 12. 
 

        1.                                   2.                           3.                                4.  
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Postup: 
• Poskladaj si snehuliaka. Vystrihni si jednotlivé časti snehuliaka, ktoré môžeš k sebe prilepiť lepidlom alebo vystrihnúť otvory na naznačených miestach (kruhy) a snehové gule snehuliaka 

spojiť hrubšou priadzou, vlnou. Snehuliak sa bude v tomto prípade hýbať. 
• Dokresli snehuliakovi tvár, gombičky a vyfarbi ho. 
• Snehuliaka môžeš použiť ako záložku do lapbook alebo inej knihy. 

 

12. 12. 
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Postup: 
• Vystrihni si pranostiky rozdelené na dve časti.  
• Časti pranostík vlož do zakladača a ďalej s nimi pracuj podľa pokynov učiteľa. 

 

13. 12. 
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Postup: 
• Vystrihni si pranostiky rozdelené na dve časti.  
• Časti pranostík vlož do zakladača a ďalej s nimi pracuj podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 

 

  

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. 

Keď príde Lucia, nájde ju už zima. 

Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude. 

Svätá Lucia je kráľovnou zimy. 

Keď prší na Luciu, bude celú zimu. 

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 
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Postup: 
• Vystrihni šablónu lapbook. Prehni ju na polovicu tak, aby si mal text na hornej strane. 
• Rozstrihni časti šablóny po vyznačenej prerušovanej čiare, dostaneš otváracie okienka. 

 

14. 12. 
   

Ktoré postavy? 

 

Kde sa to stalo? 

 

Kedy sa to stalo? 

 

Čo sa stalo? 
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Postup: 
• Dokresli do tvarov postupnosti alebo si vytvor vlastné vzory na vianočných ozdobách.  
• Ozdoby použi v lapbook alebo si ozdob izbičku. 

 

15. 12. 
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Postup: 
• Vyfarbi geometrické útvary v tangrame každý inou farbou. Rozstrihaj tangram po vyznačených čiarach. 
• Vystrihni a poskladaj si šablónu obálky do lapbook. Línie vyznačené prerušovanou čiarou prehni dovnútra a prilep. 

 

16. 12. 
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Postup: 
• Vystrihni si strany šablóny pre knihu. Prehni ich po vyznačenej prerušovanej čiare na polovicu. 
• Jednotlivé strany poskladaj do seba a spoj zošívačkou alebo prilep lepidlom v prehybe strán. 

 

17. a 18. 12. 
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Postup: 
• Vystrihni si strany šablóny pre obálku. Prehni v častiach naznačených prerušovanou čiarou. 
• Na tieto časti nanes lepidlo a prilep do lapbook. 

 

19. 12.  
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Postup: 
• Vystrihni si strany šablónu pre obálku. Prehni v častiach naznačených prerušovanou čiarou.  
• Na bočné strany nanes lepidlo a prilep o ne spodnú časť. Prehni hornú, oblúkovú časť a vytvoríš obálku. 
• Obálku nalep do lapbook. 

 

20. 12.  
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Postup: 
• Vystrihni kartičky pre Hru na postreh. 
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Postup: 
• Vystrihni kartičky pre Hru na postreh. 
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Postup: 
• Vystrihni kartičky pre Hru na postreh. 
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Postup: 
• Vystrihni si strany šablóny pre leporelo. Do okienok nakresli príbeh, ako doma pripravujete vianočný stromček (od nákupu/vyloženia po Štedrý deň). 

 

21. 12. 
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Postup: 
• Vystrihni si puzzle a poskladajte obrázok vianočného stromčeka.  
• Stromček nalep na titulnú stranu lapbook. 

 

23. a 24. 12.  
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Postup: 
• Doplňujúce obrázky na dotvorenie lapbook. 
• Obrázky v materiál použité na základe licencie od www.shutterstock.com, www.pixabay.com  

 

Doplňujúca obrázková príloha na dotvorenie okienok lapbook 
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