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Advent je tu a spolu s ním sa okolo nás začína šíriť aj ta pravá atmosféra Vianoc. Hoci tento rok prvá 

adventná nedeľa vyšla už na 28. novembra, kalendáriky odhaľujúce 24 rôznych prekvapení na každý 

deň si deti tradične začínajú otvárať od 1. decembra. Vo vydavateľstve AITEC sme pripravili adven-

tný kalendár pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, ich panie učiteľky/pánov učiteľov aj rodičov.  

Čo prináša náš adventný kalendár? 
Adventné úlohy z dielne AITEC sú veselé, tvorivé a využívajú prvky zážitkového vyučovania. Sú na-

vrhnuté tak, aby ich učitelia vedeli využiť na hodinách a zároveň v rámci jednotlivých ročníkov doká- 

zali naplniť aj niektoré ciele iŠVP. Prepájajú všetky hlavné predmety, no nezabúdajú ani na výchovy 

– žiaci si prostredníctvom našich úloh potrénujú myslenie, precvičia čítanie, počítanie i počúvanie, 

rozhýbu svoje končatiny, budú vytvárať malé umelecké dielka, napečú si a dokonca, vyskúšajú na 

vlastnej koži, aké príjemné je robiť dobré skutky. 

Ako pracovať s úlohami? 
Náš kalendár obsahuje 24 úloh pre každý ročník prvého stupňa ZŠ. Jednotlivé pracovné listy sú 

pritom navrhnuté tak, aby učiteľovi poskytovali oporu na vyučovanie. Ich poradie nie je záväzné, 

a tak si ho každý pedagóg môže upraviť podľa potrieb svojej triedy. Aktivity možno vzájomne vy- 

mieňať, dopĺňať vlastnými kreatívnymi nápadmi alebo, naopak, ich úplne vynechať. Všetko je len 

na vás.  

Pre koho sú aktivity určené?  
Mix pracovných listov z nášho adventného kalendára na rok 2021 je určený pre všetkých žiakov 

1. až 4. ročníka základných škôl. Úlohy možno riešiť v rámci vyučovania, ale aj v školskom klube. 

Hoci sú tematicky orientované na obdobie Vianoc, prinášajú množstvo inšpirácií využiteľných počas 

celého roka. Veselé aktivity môžu byť užitočným tipom aj pre rodičov, ktorí by radi plnohodnotne 

trávili spoločný čas so svojimi ratolesťami.  

Podeľte sa s nami o svoje zážitky 
Veríme, že náš adventný kalendár prinesie veľa radosti a úsmevov na tvárach malých bádateľov či 

už budú úlohy plniť v školských kolektívoch, alebo doma s rodičmi. Budeme sa tešiť, ak sa s nami 

podelíte o zážitky, ktoré kalendár priniesol vašim žiakom. Ich kresbičky, vyriešené úlohy a ďalšie 

využité inšpirácie z adventného kalendára nám môžete posielať na náš facebook alebo na e-mail 

offline@aitec.sk. 

  



Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2021 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

 

  



Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2021 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

 

Obsah 
Aktivita 1. 12. 2021 – Adventný kalendár...........................................................................................................5 

Aktivita 2. 12. 2021 – Magický štvorec ...............................................................................................................7 

Aktivita 3. až 6. 12. 2021 – Kamarát Mikuláš......................................................................................................8 

3. 12. 2021 – Príbeh o Mikulášovi ..................................................................................................................8 

4. a 5. 12. 2021 – Mikulášske prekvapenie .....................................................................................................9 

6. 12. 2021 – Tajný Mikuláš ............................................................................................................................9 

Aktivita 7. 12. 2021 – Hviezdna obloha ........................................................................................................... 10 

Aktivita 8. 12. 2021 – List pre Ježiška .............................................................................................................. 11 

Aktivita 9. 12. 2021 – Zachráňme darčeky ...................................................................................................... 12 

Aktivita 10. až 12. 12. 2021 – Sladké pečenie.................................................................................................. 13 

10. 12. 2021 – Sladké pečenie ..................................................................................................................... 13 

11. 12. 2021 – Pečieme medovníky 1 .......................................................................................................... 13 

12. 12. 2021 – Pečieme medovníky 2 .......................................................................................................... 13 

Aktivita 13. 12. 2021 – Vianočná pohľadnica .................................................................................................. 17 

Aktivita 14. 12. 2021 – Tangram ...................................................................................................................... 18 

Aktivita 15. 12. 2021 – Čo viem o advente? .................................................................................................... 19 

Aktivita 16. 12. 2021 – Nájdi cestu .................................................................................................................. 20 

Aktivita 17. 12. 2021 – Darčeky, ktoré potešia ................................................................................................ 21 

Aktivita 18. až 20. 12. 2021 – Zvyky a tradície ................................................................................................. 22 

18. a 19. 12. 2021 – Zvyky a tradície našej rodiny ....................................................................................... 22 

20. 12. 2021 – Zvyky, koledy a tradície ........................................................................................................ 22 

Aktivita 21. 12. 2021 – Vianočné programovanie ........................................................................................... 23 

Aktivita 22. 12. 2021 – Vianočná rozprávka .................................................................................................... 24 

Aktivita 23. a 24. 12. 2021 – Príprava na Vianoce ........................................................................................... 24 

 

  



Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2021 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

Prepojenie na predmet 
• výtvarná výchova (použiť v maľbe farebné kontrasty; vyjadriť v maľbe zmenu atmosféry) 
• slovenský jazyk (identifikovať kľúčové slová) 

 

Aktivita 1. 12. 2021 – Adventný kalendár 

Pomôcky 

• maľovanka vianočného stromčeka 
• krepový papier, farebný papier (rôzne farby) 
• vlnkový papier 
• nožnice 
• lepidlo 
• farbičky 

Postup 

• Obrázok/maľovanku vianočného stromčeka vytlačte a rozdajte žiakom. 
• 1. 12. si žiak vymaľuje vianočný stromček, okrem vianočných gúľ. Prostredie stromčeka môže žiak dotvoriť 

podľa svojej fantázie. 
• Z krepového papiera/farebného papiera si natrhá 24 pásikov širokých asi 1,5 cm a dlhých 20 cm. 

Z každého pásika urobí guľôčku. Tieto guľôčky bude postupne každý deň lepiť na miesto, kde sú 
nakreslené vianočné gule. Papierovú guľu prilepí na číslo, ktoré zodpovedá danému dňu v decembri.  

• 24. 12. nalepí vianočnú hviezdu, ktorú si vystrihne z vlnkového papiera. Ak nemáte vlnkový papier, môžete 
použiť farebný papier. 

• Popri práci na maľovanke sa môžete so žiakmi porozprávať o období adventu. Čo o advente vedia, prečo 
slávime advent, o symbolike adventného venca, o zvykoch, ktoré dodržiavajú počas tohto obdobia doma 
a pod. Na záver môžete so žiakmi definovať kľúčové slová. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Maketa hviezdy 
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Prepojenie na predmet 
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Prepojenie na predmet 
• matematika (žiak vie písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel) 
• informatika (orientovať  sa  v  jednoduchej  štruktúre  –  vyhľadávať  a  získavať informácie z jedno-

duchej štruktúry podľa zadaných kritérií) 
 

Aktivita 2. 12. 2021 – Magický štvorec 

Každý kúsok zimného oblečenia má priradenú číselnú hodnotu. V každom riadku jeden kúsok oblečenia chýba. 
Dokreslite chýbajúci kúsok, ale tak, aby sa neopakoval ani v riadku ani v stĺpci. K obrázkom v riadku/v stĺpci 
pridajte číselné hodnoty a spočítajte (písomné počítanie). Výsledky po sčítaní v riadku/v stĺpci by mali byť 
rovnaké – magický štvorec. 
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (zreprodukovať krátky prozaický text, účinkovať v divadelnej hre, dbať na prednes 

v priamej reči) 
• pracovné vyučovanie (použiť technické materiály, papier, vyšívanie, výrobok z textilu a pod.) 

 

Aktivita 3. až 6. 12. 2021 – Kamarát Mikuláš 
3. 12. 2021 – Príbeh o Mikulášovi 
Pomôcky 

• príbeh o svätom Mikulášovi 
• zošit 
• pero 
• počítač (ak budete chcieť prehrať video) 
• lístočky s menami žiakov z triedy 

Postup 

• Vyučujúci začne rozhovor so žiakmi na tému svätý Mikuláš. (Otázky prispôsobte veku žiakov) 
o  Mikuláš – čo vám napadne ako prvé, keď počujete toto meno? 
o Povedzte mi, čo viete o Mikulášovi? 
o Viete, že je to človek, ktorý kedysi žil? 

• Žiaci si vypočujú/prečítajú/zahrajú príbeh o Mikulášovi (môžete zvoliť podľa veku žiakov) 
• Učiteľ môže viesť rozhovor o jeho vlastnostiach a význame obdarovania. 

o Povedzte mi, aký bol Mikuláš, popíšte jeho správanie, vlastnosti a pod.? 
o Komu Mikuláš pomáhal? Ako by ste pomenovali týchto ľudí spolu? 
o Čím/akými vecami obdaroval Mikuláš týchto ľudí? 
o Aké darčeky/veci si nachádzate v čižmičkách vy? 

• Na záver dá vyučujúci žiakom si vylosovať meno spolužiaka, ktorému cez víkend pripravia nejaké 
prekvapenie. Žiaci by si nemali mená navzájom ukázať, budú tajnými Mikulášmi.  

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 svoje dcéry 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 týchto 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  

https://www.youtube.com/watch?v=eijgWHh95DA


Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2021 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (zreprodukovať krátky prozaický text, účinkovať v divadelnej hre, dbať na prednes 

v priamej reči) 
• pracovné vyučovanie (použiť technické materiály, papier, vyšívanie, výrobok z textilu a pod.) 

 

Divadelná hra o svätom Mikulášovi 

• Žiaci sa rozdelia do skupín po 4 – 5 žiakov. Vyberú si jednu z legiend o Mikulášovi a rozdelia určia si 
postavy, ktoré v nich vystupujú. Pre každú z postáv v skupine vymyslia nejakú repliku. 
o  Legenda o troch pannách: svätý Mikuláš, sused, prvá dcéra, druhá dcéra, tretia dcéra 
o  Legenda o troch námorníkoch: svätý Mikuláš, prvý námorník, druhý námorník, tretí námorník 
o  Legenda o lodiach so pšenicou: svätý Mikuláš, hladní ľudia (napr. dvaja), námorníci z lodí (napr. 

dvaja) 

4. a 5. 12. 2021 – Mikulášske prekvapenie 
• Žiaci doma vymyslia nejaký darček/prekvapenie pre spolužiaka, ktorého si vyžrebovali.  
• Môžu niečo vyrobiť, nakresliť, pripraviť niečo milé a pod. 
• Darček pekne zabalia a napíšu naň meno spolužiaka, pre ktorého je darček určený. Môžu pridať aj nejaký 

milý odkaz pre neho. 

6. 12. 2021 – Tajný Mikuláš 
• Žiaci ráno po príchode do triedy položia mikulášske prekvapenia na stôl pani učiteľke/pánovi učiteľovi. 
• Pani učiteľka/pán vyučujúci rozdajú mikulášske prekvapenia žiakom. 
• Na záver sa môžu porozprávať, ako sa žiakom páčilo byť tajným Mikulášom a aký je to pocit niekoho tajne 

obdarovať/aký je to pocit byť obdarovaný. 

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

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/24521/legenda-o-svatom-mikulasovi/
https://www.mackoviahracky.sk/blog/mikulas-historia/
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Prepojenie na predmet 
• prírodoveda (charakterizovať súhvezdie ako viditeľné usporiadanie hviezd do rozpoznateľného obrazca) 

 

Aktivita 7. 12. 2021 – Hviezdna obloha 

Hviezdy nežiaria len na vianočnom stromčeku, ale aj na oblohe. Navyše skupiny hviezd vytvárajú rôzne 
obrazce, ktoré ľuďom pripomínali rôzne predmety, zvieratá či ľudí a podľa toho dostali pomenovania. 

Pomôcky 

• rolka z toaletného papiera 
• papierové košíky na muffin 
• gumička 
• pravítko 
• ceruzka 
• nožnice 
• lepidlo 
• predloha na súhvezdie (predloha súhvezdia má priemer 4 cm, súhvezdie je nakreslené zrkadlovo) 

Postup 

• Vytlačte žiakom predlohu na súhvezdia. 
• Žiaci si môžu pospájať hviezdy do podoby súhvezdia (pomôcť im môže pracovná učebnica Prírodoveda pre 

štvrtákov). 
• Súhvezdie si vystrihnú a prilepia z vonkajšej strany na spodnú časť košíka na muffin. Do prázdnych kružníc 

si môžu nakresliť svoje súhvezdia. 
• Ostrou ceruzkou alebo nožnicami urobia dierky na miestach, kde sú nakreslené hviezdy. 
• Takto pripravený košík pripevnia pomocou gumičky na rolku z toaletného papiera. 
• Cez rolku sa môžu pozerať alebo pomocou baterky premietnuť súhvezdie na lavicu, alebo na stenu. 

 

 

 

 

 

 

                        Malý voz                                                        Šíp                                                           Orion 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.pinterest.com  
Súhvezdia: Prírodoveda pre štvrtákov 

http://www.pinterest.com/
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (tvorivé písanie) 

 

Aktivita 8. 12. 2021 – List pre Ježiška 

Každý žiak má svoje sny a predstavy, čo by si chcel nájsť pod vianočným stromčekom. Vytvorte so žiakmi list, 
v ktorom žiaci znázornia svoje túžby. 

Pomôcky 

• papier 
• pero 
• farbičky 
• fixky 
• letáky 
• nožnice 
• lepidlo 

Postup 

• Porozprávajte sa so žiakmi, aké darčeky radi dostávajú. Či vedia, čo by chceli dostať tieto Vianoce. Vianoce 
nemusia byť len o darčekoch, ktoré vieme chytiť do rúk, ale aj o našich pocitoch. 

• Žiaci si napíšu/vytvoria list pre Ježiška. 
• Povedzte žiakom, čo by mal taký list obsahovať – oslovenie, jadro, kde napíšu želania, pozdrav a podpis. 
• Žiaci môžu svoje želania napísať, nakresliť alebo nalepiť obrázok z letáku. 
• Svoje listy môžu dať doma rodičom, aby ich poslali ďalej. ���� 
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Prepojenie na predmet 
• telesná a športová výchova (využívať prostriedky na rozvoj pohybových schopností, zvládnuť techniku 

behu, uplatniť manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo prípravnej športovej hre) 
 

Aktivita 9. 12. 2021 – Zachráňme darčeky 

Hra s loptou 

Pomôcky 

• lopty 
• kužele 

Postup 

• V telocvični rozmiestnime kužele tak, aby sme vytvorili dve prekážkové dráhy. 
• Žiaci sa rozdelia do dvoch radov. V každom by mal byť párny počet žiakov. Ak párny počet nebude, jeden 

žiak sa vystrieda dvakrát. 
• Lopty predstavujú vianočné darčeky, ktoré je treba preniesť cez prekážkovú dráhu. Žiaci však musia 

prekážkovú dráhu prejsť tak, že dvojica žiakov drží loptu svojim telom bez pomoci rúk (napr. žiaci sú oproti 
sebe a na úrovni brucha majú loptu). Jeden žiak vlastne cúva. 

• Žiak, ktorý ide čelom dopredu musí súčasne navigovať svojho spolužiaka, aby vedel, na ktorú stranu sa má 
točiť. 

• Žiaci musia prejsť na koniec dráhy a tam zložiť loptu.  
• Vyhráva skupina žiakov, ktorá prejde dráhu ako prvá. 

 

Hra so švihadlom 

Pomôcky 

• švihadlá 
• karimatka, príp. iná podložka 
• kužele 
• stopky 

Postup 

• Žiaci sa rozdelia do skupín po 4 hráčov. 
• V každej skupine je jeden Dedo Mráz, ktorý sedí na podložke a traja žiaci sú soby, ktoré ťahajú sane. 
• Jeden koniec švihadiel drží žiak na podložke, druhé konce švihadiel majú žiaci, ktorí sediaceho žiaka 

ťahajú. 
• Skupiny žiakov sa striedajú postupne. Každá skupiny musí prejsť okolo kužeľa a vrátiť sa na miesto, 

z ktorého vyšli.  
• Učiteľ stopuje čas. 
• Vyhráva skupina žiakov, ktorá prejde danú trasu najrýchlejšie. 
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Prepojenie na predmet 
• pracovné vyučovanie (uviesť príklady vhodných potravín na špecifické udalosti) 
• matematika (popísať  vlastnosti  rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik) 

 

Aktivita 10. až 12. 12. 2021 – Sladké pečenie 

10. 12. 2021 – Sladké pečenie 
Pomôcky 

• vytlačený recept pre žiakov 
• pero 
• papier so štvorčekmi (napr. v zošite Š) 
• ceruzka 
• guma 
• pravítko 

Postup 

• Prečítajte si so žiakmi suroviny, ktoré idú do medovníkov a žiaci sa opíšu pracovný postup pri práci 
s cestom, vykrajovaním a pod. 

• So žiakmi si môžete narysovať šablónu na medovníkovú chalúpku. 
• Nakoniec môžete dať žiakom recept na medovníky. 

11. 12. 2021 – Pečieme medovníky 1 
• Spolu s rodičmi si žiaci doma zamiesia cesto na medovníky. Môžu použiť recept v prílohe alebo domáci, 

osvedčený recept. 
• Pripravené cesto zabalia do potravinárskej fólie a nechajú odpočívať do druhého dňa. 

12. 12. 2021 – Pečieme medovníky 2 
• Žiaci doma s rodičmi pripravia cesto a pokračujú druhou časťou receptu. Vykrajujú, pečú a zdobia 

medovníky. 
• Žiaci môžu pripraviť tradičné medovníčky alebo použiť nakreslenú šablónu a vyrobiť si medovníkovú 

chalúpku. 
• Ukážku svojej práce môžu priniesť do školy. 
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Prepojenie na predmet 
• pracovné vyučovanie (uviesť príklady vhodných potravín na špecifické udalosti) 
• matematika (popísať  vlastnosti  rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik) 

 

Recept na najlepšie medovníky 
Suroviny 

• 500 g hladkej múka  
• 150 g práškového cukru 
• 3 PL medu 
• 100 g masla 
• 3 vajíčka 
• 1 ČL perníkové korenie 
• 1 ČL sódy bikarbóny 
• 1 vajíčko na potretie (po upečení) 

Postup 
1. V mise zmiešame suché prísady (múku, cukor, perníkové korenie, sódu) a pridáme vajíčka, maslo, 

med. Vypracujeme jednoliate cesto (môže nám pomôcť kuchynský robot alebo cesto vypracujeme 
v rukách). 

2. Cesto zabalíme do potravinovej fólie a dáme ho na noc odpočívať do chladničky. 
3. Na druhý deň z cesta vyvaľkáme plát hrubý asi 0,5 cm.  
4. Z cesta vykrajujeme medovníčky. Môžeme použiť formičky na vykrajovanie alebo si môžete vyrobiť 

medovníkovú chalúpku. 
5. Vykrojené medovníky ukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. 
6. Pečieme pri teplote 180 °C približne 7 minút. 
7. Hneď po vytiahnutí z rúry ich potrieme rozšľahaným vajíčkom, aby sa pekne leskli. 

Recept na bielkový krém (na zdobenie alebo spájanie chalúpky) 
Suroviny 

• 1 vaječný bielok 
• 10 PL preosiateho práškového cukru 
• 1 ČL zemiakového škrobu 
• 1 ČL citrónovej šťavy 

Postup 
1. Práškový cukor si preosejeme, aby sme v ňom nemali hrudky. Primiešame do neho aj zemiakový 

škrob. 
2. Bielok vyšľaháme s práškovým cukrom a zemiakovým škrobom. 
3. Keď je sneh tuhý, pridáme citrónovú šťavu a zašľaháme. 
4. Ak je bielková hmota tekutá, pridáme ešte práškový cukor. 

Spájanie medovníkovej chalúpky 

1. Upečené medovníkové časti na chalúpku ozdobíme bielkovou polevou a necháme dôkladne zaschnúť. 
2. Prejdeme na spájanie častí chalúpky. Najprv pomocou bielkovej polevy spojíme prednú a bočnú stenu 

chalúpky. Tieto potom pripojíme k podstavcu. 
3. Pripojíme aj ďalšie dve steny chalúpky.  
4. Spojíme si strechu a necháme ju uschnúť. Rovnako necháme vyschnúť aj spoje chalúpky. 
5. Na prednú a zadnú stenu chalúpky, kde má prísť strecha, nanesieme bielkovú polevu. Nakoniec 

strechu položíme na chalúpku a prilepíme ju bielkovou polevou.  

Tip: 

• Bielkovú polevu vždy nanášame z vnútornej aj vonkajšej časti. 
• Aby sa steny chalúpky ľahšie spájali, môžeme ich ostrúhať na strúhadle do uhla 45°. 
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Prepojenie na predmet 
• pracovné vyučovanie (uviesť príklady vhodných potravín na špecifické udalosti) 
• matematika (popísať  vlastnosti  rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik) 

 

Šablóna na medovníkovú chalúpku 
• 1x podstavec, na ktorom bude chalúpka stáť (rozmer: obdĺžni 14 x 11,5 cm) 
• 2x bočná časť chalúpky (rozmer: obdĺžnik 10,5 x 7 cm) 
• 1x predná a 1x zadná časť chalúpky (rozmer: štvorec 7x 7 cm a na hornej strane trojuholník so 

stranami 5 cm) 
• 2x strecha (rozmer: obdĺžnik 14 x 7 cm) 
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Prepojenie na predmet 
• pracovné vyučovanie (uviesť príklady vhodných potravín na špecifické udalosti) 
• matematika (popísať  vlastnosti  rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik) 
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Prepojenie na predmet 
• pracovné vyučovanie (použiť technické materiály, papier, vyšívanie, výrobok z textilu a pod.) 
• výtvarná výchova (variovať grafické stereotypy) 

 

Aktivita 13. 12. 2021 – Vianočná pohľadnica 

Blížia sa Vianoce. Vianoce sú sviatkami, kedy sa stretávame s rodinou. Rodinu a blízkych potešia aj vianočné 
pozdravy, zvlášť ak sú handmade pripravené. Pripravte si so žiakmi vianočné pozdravy. 

Pomôcky 

• tvrdý papier (pre menších žiakov priamo vystrihnutý formát otváracej pohľadnice; starší žiaci si môžu 
narysovať formát pohľadnice podľa zadaných rozmerov a vystrihnúť si) 

• farebné papiere 
• obrázky z časopisov 
• pero 
• farbičky 
• fixky 
• vodové/temperové farby 
• nožnice 
• lepidlo 
• flitre a iné 

Postup 

• Porozprávajte sa so žiakmi, či ešte doma posielajú pohľadnice, resp. či ešte pohľadnice dostávajú. 
• Žiaci si premyslia, komu by chceli vytvoriť pohľadnicu. 
• Rozdajte žiakom tvrdý papier, príp. už vystrihnuté a prehnuté pohľadnice. 
• Žiaci môžu ozdobiť pohľadnicu podľa svojej fantázie. 
• Tipy:  

o z farebného papier vystrihnúť vianočný stromček alebo nejakej vianočnej ozdoby, ktorú žiak prilepí na 
prednú časť pohľadnice; fixkami, flitrami dozdobí svoj obrázok; 

o farbičkami, fixkami nakreslí žiak zimný/vianočný motív (deti sa sánkujú, snehuliak, zimná krajina a iné), 
vyfarbí ho. 

  



Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2021 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 
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• matematika (popísať  vlastnosti  rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik) 

 

Aktivita 14. 12. 2021 – Tangram  

Zahrajte si tangram. Rozstrihajte tvary podľa farieb. Skúste poskladať sviečku, rybu, stromček či sladkosť. Čo 
iné vieš ešte poskladať?  
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (napísať krátky umelecký text; samostatne  porozprávať  o  danej  téme  prostredníctvom 

pojmovej mapy) 
 

Aktivita 15. 12. 2021 – Čo viem o advente? 

Vyskúšajte si v triede rôzne slovné hry. 

Pojmová mapa 

• Advent je obdobie, ktoré trvá 4 týždne. Urobte si so žiakmi pojmovú mapu s témou ADVENT. 
• Oblasti pojmovej mapy si môžete rozdeliť na rôzne témy, napr. význam tohto obdobia; ročné obdobie 

a jeho znaky; sviatky, ktoré sú v tomto období; výzdoba a pod. 
• Môžete urobiť spoločnú pojmovú mapu na tabuľu alebo si môžu žiaci pripraviť vlastnú do zošita. 
• Žiaci môžu vymyslieť vety/príbehy, v ktorých použijú slová z pojmovej mapy. 

Akrostich 

• Vytvorte na každé písmeno slova ADVENT báseň. 
Atmosféra vianočná   
Doma vonia ihličie 
Vonku zima storočná 
Extra sniežik privanie 
Netreba nám žiadne hračky 
Treba len otepľovačky 

Hádaj, kto som 

• Rozdeľte žiakov do štvoríc. 
• Napíšte im na lepiace papieriky rôzne slová týkajúce sa zimy, Vianoc a pod. 
• Potom žiakom nalepte papieriky na čelo.  
• Jeden žiak zo skupiny začne hádať, kto je. Ostatní žiaci zo skupiny vidia, čo je na papieriku napísané 

a odpovedajú na jeho otázky áno alebo nie. 
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (vybrané slová) 

 

Aktivita 16. 12. 2021 – Nájdi cestu 

Nájdi cestu tučniaka cez bludisko ku jeho kamarátke. Ísť môže len po slovách, ktoré patria medzi vybrané slová 
po R. 
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (napísať krátky umelecký text) 
• etická výchova (poukázať na dôležitosť radosti vo svojom prostredí) 
• výtvarná výchova (namaľovať obraz prostredníctvom bodov alebo škvŕn) 

 

Aktivita 17. 12. 2021 – Darčeky, ktoré potešia 

Vianoce sú aj o obdarovaní ľudí, ktorých máme radi. Veľakrát poteší darček, ktorý nič nestojí, ale vyčarí ten 
najkrajší úsmev. 

• Úlohou žiakov bude vymyslieť darčeky, pre svojich blízkych, ktoré ich nič nebudú stáť. 
• Vyučujúci môže začať rozprávaním o rodine, vzťahoch o tom, s kým žiaci trávia sviatky. 
• Žiaci si môžu vybrať dvoch alebo troch členov rodiny, ktorým vymyslia darček, ktorý by ich nič nestál. 
• Môžete im pomôcť napr. rozprávaním o tom, čo poteší maminku alebo ocka, keď urobíš (vyniesť smeti, 

upratať si izbu, povysávať...), ktoré veci rád robíš (hra na hudobnom nástroji, výtvarné zručnosti...), 
vyjadri, čo pre teba člen rodiny znamená (napísať krátky list, báseň...) a pod. 

• Žiaci môžu svoje darčeky príp. nakresliť, napísať... 
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Prepojenie na predmet 
• vlastiveda (ukázať na mape svoju obec; pátrať po obrazovom  materiáli  (internet,  médiá) z cesty a 

interpretovať ho) 
• hudobná výchova (poznať špecifiká ľudovej hudobnej kultúry vlastného regiónu) 

 

Aktivita 18. až 20. 12. 2021 – Zvyky a tradície 

18. a 19. 12. 2021 – Zvyky a tradície našej rodiny 

Obdobie zimy a Vianoc je plné tradícií a zvykov, ktoré sa v mnohých rodinách dedia z generácie na generáciu. 
Mnohé zvyky a obyčaje si však rodiny vybudovali vlastné. 

• Žiaci sa porozprávajú doma s rodičmi a zvykoch a tradíciách, ktoré počas Vianoc dodržiavali, keď boli v ich 
veku. Pohľadajú na mape Slovenska obec, z ktorej rodičia pochádzajú. Môžu zaspomínať aj na tradície, 
o ktorých počuli od starých rodičov a pohľadajú na mape Slovenska aj ich obec. 

• Žiaci si zaspomínajú aj na svoje Vianoce, čo iné dodržiavajú počas Vianoc v ich rodine. Môžu porovnať, čo 
sa prenieslo z minulosti a čo je nové. 

• S rodičmi si doma zaspievajú koledu, ktorá sa im páči. 

20. 12. 2021 – Zvyky, koledy a tradície  

• V škole žiaci porozprávajú o zvykoch, ktoré počas Vianoc dodržiavajú doma. Môžu spomenúť zvyky, ktoré 
im rozprávali rodičia aj tie, ktoré dodržiavajú teraz. Ukážu spolužiakom na mape Slovenska obec, z ktorej 
ten daný zvyk pochádza. 

• Žiaci môžu odprezentovať aj vianočné koledy. 
• Vybranú koledu sa môže naučiť celá trieda. 
• Môžete pracovať aj s mapou Slovenska rozdelenou na historické regióny. Žiaci si môžu zapísať do mapy, ak 

je nejaký zvyk, ktorý ich zaujal. Takto si môžete vytvoriť mapu zvykov na Slovensku. 
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Prepojenie na predmet 
• informatika (riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, doplniť, dokončiť, modifikovať 

rozpracované riešenie) 
 

Aktivita 21. 12. 2021 – Vianočné programovanie 

Nájdi cestu, ktorou donesie Santa Claus darček pod stromček. Začni na tmavozelenom políčku so sviečkou 
a skončiť by si mal na tmavozelenom políčku s hviezdou. Každá vianočná ozdoba udáva určitý smer, riaď sa 
smerom šípok. 

So žiakmi sa môžete porozprávať o rôznych pomenovaniach Santa Clausa, o zvykoch a tradíciách vo svete 
a u nás. 
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Prepojenie na predmet 
• slovenský jazyk (poznať názvy  detských  literárnych  diel  (rozprávok),  ktoré  boli sfilmované; rozprávať 

obsah detského filmu) 
 

Aktivita 22. 12. 2021 – Vianočná rozprávka 

K Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky. Každý žiak má určite svoju obľúbenú rozprávku. Porozprávajte 
sa so žiakmi o ich obľúbených rozprávkach.  

Tipy (vyučujúci si môže vybrať z tipov podľa veku žiakov) 

• Žiaci môžu povedať názov svojej obľúbenej zimnej/vianočnej rozprávky. Ak ostatní žiaci v triede rozprávku 
nepoznajú, môže daný žiak ostatným spolužiakom porozprávať krátky dej rozprávky. 

• Žiaci môžu svoju obľúbenú rozprávku nakresliť a ostatní spolužiaci hádajú, ako sa rozprávka volá. 
• Žiaci si môžu priniesť obrázky postáv z rozprávky, príp. plagát a spolužiakom krátko porozprávať 

o rozprávke. 
• V triede si urobíte rýchly brainstorming o rozprávkach. Vyberiete si jednu rozprávku, z ktorej vybranú časť 

sa žiaci pokúsia zahrať. Žiaci si nič nepripravujú, celá hra bude improvizovaná. Vyberú sa žiaci = herci, ktorí 
sa postavia pred tabuľu. Iní žiaci sa rozdelia na „kulisy“ (stromy, zvieratá a pod.), režisérov, scenáristov 
a pod. Predpokladom je, že žiaci rozprávku poznajú. Režisér bude dávať pokyn hercom, herci si budú 
repliky „vymýšľať“ priamo počas hry. 

Aktivita 23. a 24. 12. 2021 – Príprava na Vianoce 

Začali sa prázdniny a prípravy na Vianoce sú v každej domácnosti v plnom prúde. Pomôžte doma rodičom 
s prípravou jedla, ozdobovaním stromčeka či upratovaním. 
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