
Adventné úlohy pre 1. ročník ZŠ

1. 12. 2020

Vianočný obrázok

Nakresli šesť vecí, ktoré súvisia s Vianocami a pokús sa ich 

zoradiť od najmenšej po najväčšiu. 

(M,PRV,VV)

2. 12. 2020

Pochvala pre spolužiačku alebo spolužiaka

Vyber si lístoček s menom spolužiačky/spolužiaka a nakresli 

jej/jemu, čo je na nej/ňom perfektné. (Je milá, priateľský, 

dobre číta, vie perfektne počítať, krásne kreslí, má zmysel 

pre humor atď.).

(EV, SJL)

3. 12. 2020

Darček pre svet

Dnes si daj celý deň pozor na to, koľko míňaš vody. Snaž sa 

jej zbytočne minúť čo najmenej. Bude to darček pre životné 

prostredie. 

(EV, PDA, VLA)

4. 12. 2020

Príprava na Mikuláša

Porozprávajte sa v triede o svojich mikulášskych želaniach. 

Povedzte, čo by ste chceli nájsť na Mikuláša v topánke a 

prečo.

(EV)

5. 12. 2020

Víkendová úloha

Vianočné zvyky

Priprav vianočný plagát, komiks alebo napíšte príbeh o 

vašich zvykoch. 

(EV, SJL, VV)

6. 12. 2020

Víkendová úloha

Buď Mikulášom!

Nakresli alebo napíš rodičom a blízkym niečo, čo ich poteší. 

Porozprávajte sa o tom, aká je ich najkrajšia spomienka na 

Mikuláša. 

(EV, SJL, VV)

7. 12. 2020

List Ježiškovi

1/1 Úloha na pokračovanie

Priprav list pre Ježiška. Nájdi v časopise obrázky toho, čo si 

praješ pod stromček. Vystrihni tieto obrázky a nalep ich na 

papier. Dokresli, čo si v časopisoch nenašiel/la. 

(EV, VV)

8. 12. 2020

List Ježiškovi

1/2 Úloha na pokračovanie

Dokonči list pre Ježiška. Dopíš na papier oslovenie pre Ježiška 

a podpíš sa. List daj do obálky (môžeš si ju aj vyrobiť) a polož 

ho doma na okno. 

(EV, SJL)

9. 12. 2020

Zatancuj si na vianočnú pieseň

Vyberte si spoločne tanečnú pieseň s motívom Vianoc a 

všetci si spolu v triede zatancujte. 

(TV)

10. 12. 2020

Hudobná hra

Niekto „hmká“ melódiu piesne (môže aj pani učiteľka/pán 

učiteľ) a ostatní hádajú aká pieseň to je. Piesne môžu byť o 

zime alebo o Vianociach. 

(HV)

11. 12. 2020

Zvuková pantomíma

Napodobni rôznych hrdinov z tvojich obľúbených rozprávok. 

Ostatní hádajú, koho napodobňuješ. Môžeš použiť aj zvuky. 

(HV, TV)

12. 12. 2020

Víkendová úloha

Zaspievajte si doma

Zaspievaj doma rodičom tvoju obľúbenú pesničku. Môžete si 

ju zaspievať aj spolu. Ak to bude pre vás príjemné, 

zaspievajte si ich pokojne aj viac. 

(HV)
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Adventné úlohy pre 1. ročník ZŠ

13. 12. 2020

Víkendová úloha

Čítanie s rodičmi

2/1 Úloha na pokračovanie

Prečítaj si s rodičmi príbeh alebo báseň, ktorá súvisí so zimou 

alebo s Vianocami. 

(EV, SJL)

14. 12. 2020

O čom si s rodičmi čítal

2/2 Úloha na pokračovanie

Porozprávaj spolužiačkam a spolužiakom o tom, čo si čítal cez 

víkend s rodičmi. 

(SJL)

15. 12. 2020

Rysovanie obrázku o zime

Narysuj obrázok o zime pomocou krivých a rovných čiar. 

(M)

16. 12. 2020

Pravdivé a nepravidvé vety

Vymysli jednu pravdivú/nepravdivú vetu o Vianociach alebo 

zime. Prečítaj ju. Ostatní budú hádať, či je to pravda alebo 

nie. Pokús sa spolužiakov nachytať. 

(M)

17. 12. 2020

Vianočné vône

Povedz, ktoré vône sa ti spájajú s Vianocami. Porozprávajte 

sa v triede o tom, aké koláčiky pečiete doma na Vianoce, aké 

môžu mať tvary a čo môžu obsahovať. 

(PRV, SJL)

18. 12. 2020

Naháňačka 

Zahrajte si mikulášsku naháňačku. Čert naháňa žiakov. Kto sa 

chce zachrániť čupne si a predstiera, že si čistí čižmičky. Ak 

chce znova hrať, musí sa ho niekto dotknúť. Hru si zahrajte 

na školskom dvore alebo v telocvični. 

(TV)

19. 12. 2020

Víkendová úloha

Kalendár

Zisti, koľko dní zostáva do Vianoc. Použi kalendár.

(M, PRV)

20. 12. 2020

Víkendová úloha

Voňavé pečenie

Upeč spolu s rodičmi vianočné pečivo a obdaruj niekoľkými 

kúskami vybraného suseda/susedu.

(EV)

21. 12. 2020

Rozprávka so zvukmi

Prečítajte si spoločne rozprávku alebo básničku. Skúste 

znázorniť jednotlivé vety pomocou zvukov. Použi rôzne 

predmety, telo, jednoduché hudobné nástroje, hlas. 

(HV, SJL)

22. 12. 2020

Predvianočné upratovanie

Pomôžte spoločne so spolužiakmi upratať pred prázdninami 

triedu a pritom si porozprávajte, čo by ste si priali nájsť pod 

vianočným stromčekom.

(EV)

23. 12. 2020

Buď aj ty súčasť Vianoc! 

Stráv tieto dni s rodinou, spýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri 

prípravách. 

Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné. 

Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez 

deň plniť skutočné vianočné úlohy. 

24. 12. 2020

Buď aj ty súčasť Vianoc! 

Stráv tieto dni s rodinou, spýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri 

prípravách. 

Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné. 

Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez 

deň plniť skutočné vianočné úlohy. 
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