
Adventné úlohy pre 4. ročník ZŠ

1. 12. 2020

Pomáhame si

Každý v triede sa pokúsi povedať, s čím mu tento týždeň 

pomohli ostatní spolužiaci. 

(EV)

2. 12. 2020

Pochvala pre spolužiačku/spolužiaka

Vyber si lístoček s menom spolužiačky/spolužiaka a napíš 

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

dobre číta, vie výborne počítať, krásne kreslí, má zmysel pre 

humor atď.).

(EV, SJL)

3. 12. 2020

Zimná slovná úloha

Vytvor pre spolužiačku/spolužiaka, ktorý sedí za tebou, slovnú 

úlohu na násobenie alebo delenie, ktorá súvisí s nejakým 

zimným športom. Pomôž si učebnicou matematiky. 

(M)

4. 12. 2020

Príprava na Mikuláša

Porozprávajte sa o svojich mikulášskych želaniach. Čo by ste 

chceli nájsť v topánke a prečo. Vymyslite obsah zdravého 

mikulášskeho balíčka. Povedzte, čo by mohli mať v 

mikulášskom balíčku zvieratká v lese, na poli či na lúke. 

(EV, PDA)

5. 12. 2020

Víkendová úloha

Rozhovor o tradíciách s rodičmi

Porozprávaj sa s rodičmi o tom, aké tradície a zvyky 

dodržiavali, keď boli v rovnakom veku ako ty. Zisti, aké 

tradície a zvyky sa každoročne robili v obci, v ktorej žili. 

(EV, VLA)

6. 12. 2020

Víkendová úloha

Čítanie o zime

1/1 Úloha na pokračovanie

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

Vianocami.

(SJL)

7. 12. 2020

O čom si čítal

1/2 Úloha na pokračovanie

Porozprávaj spolužiačkam a spolužiakom o tom, čo si čítal cez 

víkend. 

(SJL)

8. 12. 2020

Buď oneskoreným Mikulášom!

Vytvor pre spolužiačku/spolužiaka, ktorý sedí pred tebou koláž 

so všetkým, čo si myslíš, že ju/ho dnes poteší. Použi rôzne 

letáky, časopisy a farebné papiere. 

(EV, TV, VV)

9. 12. 2020

Meno, mesto, zviera, vec

Zahrajte si v triede špeciálne meno, mesto, zviera, vec. Aspoň 

jedno slovo v riadku musí byť po anglicky, aspoň jedno slovo v 

riadku musí súvisieť s Vianocami. 

(AJ, M, SJL, VLA)

10. 12. 2020

Vianočné motívy

Narysujte v triede pomocou trojuholníkov a kružidla rôzne 

vianočné ozdoby na farebné papiere a vystrihnite ich. Na veľký 

baliaci papier nakreslite vianočný stromček a skrášlite ho 

pripravenými ozdobami. 

(M, VV)

11. 12. 2020

Zatancuj si na vianočnú pieseň

Vyberte si tanečnú pieseň s motívom Vianoc a všetci si spolu v 

triede alebo v telocvični zatancujte. Pokúste sa vytvoriť 

jednoduchú choreografiu – buď všetci spolu, alebo 

v skupinách. 

(TV)

12. 12. 2020

Víkendová úloha

Vianočné zvyky

2/1 Úloha na pokračovanie

Porozprávaj sa s rodičmi, kamarátmi a s ľuďmi, s ktorými 

tráviš sobotu o tom, ako trávia Vianoce a aké vianočné zvyky 

majú. Napíš si všetko, čo ťa zaujme. 

(EV, SJL, VLA)
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13. 12. 2020

Víkendová úloha

Vianočné zvyky

2/2 Úloha na pokračovanie

Priprav vianočný plagát, komiks alebo napíš príbeh 

o vašich zvykoch. 

(EV, SJL, VV)

14. 12. 2020

Vianočné zvyky

2/3 Úloha na pokračovanie

Urobte si v triede výstavu plagátov. 

(VV)

15. 12. 2020

Zaujímavosť o Vianociach

Nájdi na internete alebo v iných zdrojoch zaujímavosť 

o Vianociach v iných krajinách a porovnaj ich s našimi 

na Slovensku. 

(INV, VLA)

16. 12. 2020

Spievame a hráme o Vianociach

Zaspievajte si pieseň o zime alebo o Vianociach. Použite 

hudobné nástroje, alebo hrajte na telo, predmety okolo seba, 

stôl atď. 

(HV)

17. 12. 2020

Vianočný obesenec/hangman

Zahrajte si vianočného obesenca, ktorý súvisí s Vianocami. Keď 

slovo nikto neuhádne, celá trieda musí urobiť 5 drepov. 

(AJ, TV)

18. 12. 2020

Vety, ktoré súvisia s Vianocami

Napíš jednu vetu o zime alebo o Vianociach. Vetu napíš 

na čistý papier tak, aby sa slová dali rozstrihať. Slová 

rozstrihaj. Vymeň si rozstrihanú vetu so 

spolužiačkou/spolužiakom. Pokús sa zložiť vety tak, aby 

boli správne. 

(SJL)

19. 12. 2020

Víkendová úloha

Voňavé pečenie

Upeč spolu s rodičmi vianočné pečivo a obdaruj niekoľkými 

kúskami vybraného suseda/susedu.

(EV)

20. 12. 2020

Víkendová úloha

Ľudia, ktorí pomáhajú

3/1 Úloha na pokračovanie

Porozprávaj sa s rodičmi alebo blízkymi a zisti, ktorí ľudia 

v tvojom okolí nejako pomáhajú iným alebo životnému 

prostrediu.

(EV, PDA, VLA)

21. 12. 2020

Ľudia, ktorí pomáhajú

3/2 Úloha na pokračovanie

Vytvorte si so spolužiakmi plagát ľudí, ktorí pomáhajú. Napíšte 

naň všetky mená, ktoré ste počas víkendu našli. Porozprávajte 

sa pri tvorbe o tom, prečo ste si vybrali práve tých ľudí.

(INV, SJL, VV)

22. 12. 2020

Predvianočné upratovanie

Pomôžte spoločne so spolužiakmi upratať pred prázdninami 

triedu a okolie vašej školy a pritom si porozprávajte, aké máte 

plány počas vianočných prázdnin.

(EV)

23. 12. 2020

Buď aj ty súčasť Vianoc! 

Stráv tieto dni s rodinou, pýtaj 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, pýtaj 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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