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ÚVOD 
Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP) uvádza, že špecifickým cieľom výučby zložky čítanie 
a literatúra v 3. ročníku ZŠ je zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie významu určených 
literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na primeranej úrovni, 
čítanie s porozumením, identifikácia informácií priamo uvedených v texte, formulovanie otázok k 
týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte nepriamo. 
Na dosiahnutie týchto cieľov je dôležité rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť, a to nielen prácou 
s textom v čítanke na vyučovacej hodine, ale aj čítaním kníh a prácou s textom v ich voľnom čase,        
t. j. mimočítankovým čítaním. Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakom pomôže nielen na hodinách 
slovenského jazyka, ale pozitívne ovplyvní ich výsledky aj na iných vyučovacích predmetoch.  
Aby sme podporili mimočítankové čítanie žiakov, pripravili sme čitateľský denník – plnohodnotný 
doplnkový materiál pre žiakov 3. ročníka, ktorý vychádza z iŠVP. 
Čitateľský denník Kamil Knihomil je navrhnutý tak, aby pomocou zaujímavých úloh a ilustrácií 
podporoval záujem žiakov o knihu a tým aj o samotné čítanie. Úlohy sú koncipované tak, aby žiakov 
povzbudzovali k premýšľaniu nad prečítanou knihou. 
Cieľom čitateľského denníka je okrem vytvorenia pozitívneho vzťahu žiakov ku knihe a k čítaniu aj 
vyvolanie a prezentovanie vlastných úvah o deji či konaní postáv. 
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AKO PRACOVAŤ S ČITATEĽSKÝM DENNÍKOM 

Dôležitým znakom čitateľského denníka je požadovaná samostatnosť žiakov pri riešení úloh. To 
znamená, že úlohy sú navrhnuté tak, aby ich žiaci zvládli vypracovať sami, v domácom prostredí, ak 
je potrebné, s malou pomocou učiteľa/učiteľky, prípadne rodičia.  
V metodických komentároch k niektorým úlohám však učiteľom ponúkame návrhy na ďalšie aktivity, 
ktoré môžu v prípade záujmu so žiakmi realizovať. 
Vypracované úlohy v čitateľskom denníku odporúčame nehodnotiť známkou.  
 
Strana 2 
O mne 
Žiaci napíšu základné údaje o sebe, o svojich záujmoch, o svojej obľúbenej knihe. Vypracujú úlohy, 
ktoré môžu učiteľovi/učiteľke pomôcť a ukázať smer pri výbere kníh pre konkrétneho žiaka/konkrétnu 
žiačku.  
Návrh na prácu so stranou O mne: Učiteľ/-ka žiakov motivuje k riešeniu úloh na tejto strane hneď 
prvý deň, ako denník dostanú. Je pre nich nový a zaujímavý, preto ich bude lákať niečo si doň napísať.  
Menej motivovaných žiakov odporúčame do riešenia úloh netlačiť. Táto strana je venovaná im, takže 
ak nechcú vyplniť niektoré informácie, nemusia. Učiteľ/-ka ich však môže počas roka motivovať 
k opätovnému riešeniu.  
 
Úlohy na tejto strane sme dali vyplniť slovenskej ilustrátorke Edite Hajdu, ktorá ilustrovala celý 
čitateľský denník, ako aj grafičke Danke Pohlodovej, ktorá sa na tvorbe čitateľského denníka podieľala 
graficky. 
Vyplnené ukážkové strany môže učiteľ/-ka využiť ako motivačný materiál.  
Ukáže ich žiakom a spoločne sa o nich porozprávajú. 
Vďaka tomu môže nadviazať na prácu ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe čitateľského denníka. So 
žiakmi o tom vedie rozhovor. 
Kto všetko sa podieľal na vzniku čitateľského denníka?  
Čo je náplňou práce ilustrátora?  
Čo je náplňou práce grafika? 
Čo je náplňou práce jazykového redaktora? 
Čo je náplňou práce redaktora? 
Chcel/-a by si niekedy vykonávať jedno z týchto povolaní?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Ukážka vyplnených strán:  
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Strana 3 
Zoznam kníh, ktoré som prečítal/-a v školskom roku 20_ _/20_ _ 
 
Počas celého školského roka si budú žiaci zapisovať údaje o prečítaných knihách.  
Prvých päť štítkov patrí konkrétnym knihám z čitateľského denníka. Žiaci ich ľahko nájdu podľa 
uvedených čísel strán. Farebnosť štítkov zodpovedá farbe okrajov strán čitateľského denníka, ktoré sa 
daným knihám venujú. 
Tri sivé štítky sú určené na zápis údajov o ďalších knihách, ktoré žiaci prečítali mimo odporúčanej 
literatúry, t. j. z vlastnej iniciatívy. Vyplnenie týchto štítkov je voliteľné. Ak žiaci ďalšie knihy mimo 
odporúčanej literatúry nečítali, štítky ostanú nevyplnené.  
V dolnej časti strany sa nachádza legenda k obrázkom, na základe ktorej žiaci vyjadria svoj názor na 
prečítanú knihu. 
Žiaci zoznam kníh vypĺňajú sami, učiteľ/-ka im však môže túto stranu pred čítaním knihy pripomenúť.  
Pri voliteľných knihách môže slúžiť aj ako pomôcka pre rodičov, aby vedeli, ktorú knihu majú žiaci 
čítať ako ďalšiu.  

 
Strana 4, 31 
Moje poznámky  
 
Tieto strany suplujú doplnkový zošit. Žiaci ich môžu využiť napr. pri nedostatku miesta na písanie 
alebo na dopísanie úlohy, zapisovanie obľúbených výrokov z kníh, napísanie obsahu kníh... 
Návrh na prácu so stranou Moje poznámky: Učiteľ/-ka žiakom povie, aby si pri čítaní prvej knihy sem 
zapísali zaujímavé vety (vtipné vety, smutné vety, vety so zaujímavým slovným zvratom...). Po 
prečítaní knihy sa žiaci k týmto vetám vrátia. Nahlas vetu prečítajú a ostatní hádajú, kto komu a kedy 
vetu v knihe povedal alebo aký dej sa k vete viaže. Hrovou formou si tak znovu pripomenú dej knihy.  
  
Strana 5 – 29 
Strany určené na prácu s knihami 
 
Na prvom stupni ZŠ nie je v rámci iŠVP určená povinná literatúra. Do čitateľského denníka sme preto 
na základe vekových a vedomostných špecifík žiakov tretieho ročníka navrhli odporúčanú literatúru, 
ktorú predstavíme pri jednotlivých pracovných stranách.  
Knihy 1 a 2 sú dané, pri knihách 3, 4 a 5 ponúkame zakaždým na výber z troch kníh, ku ktorým sme 
uviedli metodické komentáre. 
Učiteľovi/učiteľke však v prípade výhrady k ponúknutým knihám alebo pri ich nedostatku 
ponechávame možnosť zvoliť si na prácu na stranách 15 – 29 ďalšie knihy. Musí byť však dodržaná 
uvedená literárna forma knihy, t. j. poézia alebo próza. V takom prípade budú predložené metodické 
komentáre slúžiť učiteľovi/učiteľke ako námet a inšpirácia na vlastného súboru úloh, aktivít a hier.  
 
Strana 6 až 9 

• KNIHA 1 
Psia škola kocúra Červenochvosta  
Úlohy na týchto stranách sú zamerané na prácu s knihou Psia škola kocúra Červenochvosta od známej 
spisovateľky Gabriely Futovej. Kniha opisuje vtipné príhody zo života ryšavého kocúrika. Je vhodná 
aj na budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k zvieratám. Kniha je rozdelená na lekcie, ktoré plnia 
funkciu kapitol.  
 
Strana 10 až 14 

• KNIHA 2 
Basta fidli 
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Úlohy na týchto stranách sú zamerané na prácu s knihou Basta fidli od spisovateľa Valentína Šefčíka. 
Básnická zbierka Basta fidli je obľúbená u mnohých učiteľov pri výbere básne na rôzne recitačné 
súťaže.  
 
Strana 15 až 19 

• KNIHA 3 
Úlohy na týchto stranách sú zamerané na prácu s odporúčanými knihami. Podmienkou je, aby to bola 
literárna forma próza.  
Odporúčaná literatúra:  
Bratislavské povesti (Mária Ďuríčková) – kniha je vhodná pre čitateľov, ktorí majú radi literárny žáner 
povesti. Učiteľ/-ka ju môže zaradiť do odporúčanej literatúry v čase, keď sa na hodine literatúry 
preberajú povesti.  
Futbal s papučou (Daniel Hevier) – kniha je vhodná pre menej zdatných čitateľov, príp. pre žiakov, 
ktorí si doteraz neviedli čitateľský denník. Obsahuje krátke rozprávky aj básničky, preto žiakov 
upozorníme, aby pracovali s prózou.  
Mach a Šebestová v škole (Miloš Macourek) – kniha je vhodná pre skúsenejších čitateľov. Podľa 
knihy bol natočený aj film a večerníčky, učiteľ/-ka môže využiť prepojenie knižného a televízneho 
spracovania.   
 
Strana 20 až 24 

• KNIHA 4  
Úlohy na týchto stranách sú zamerané na prácu s odporúčanými knihami. Podmienkou je, aby to bola 
literárna forma poézia.  
Odporúčaná literatúra: 
Básničkový karneval (Ivona Ďuričová) – básnická zbierka je vhodná pre menej zdatných čitateľov. 
Obsahuje hravé, zaujímavé básne na témy, ktoré sú žiakom blízke.  
Vyhoďme si z kopýtka! (Štefan Moravčík) – básnická zbierka obsahuje vtipné, pútavé básne, ktoré sú 
doplnené farebnými ilustráciami známeho slovenského ilustrátora Martina Kellenbergera.  
Modlitbičky (Milan Rúfus) – básnická zbierka je vhodná pre skúsenejších čitateľov. V básňach sa 
objavuje náboženská tematika, zbierku je preto vhodné zaradiť napríklad pred prvým svätým 
prijímaním.  
 
Strana 25 až 29 

• KNIHA 5 
Úlohy na týchto stranách sú zamerané na prácu s odporúčanými knihami. Podmienkou je, aby to bola 
literárna forma próza.  
Odporúčaná literatúra: 
Ohňostroj pre deduška (Jaroslava Blažková) – príbeh o chlapcovi Andrejovi, ktorý spolu 
s kamarátom Rudom Brdom pripravuje darček pre deduška. V knihe sú výborne vykreslené vzťahy 
medzi deťmi, čo učiteľ/-ka môže využiť napríklad v rámci etickej výchovy. 
Sabínkine prázdniny (Jana Bodnárová) – príbeh o dievčatku Sabínke, ktorá objavuje zákutia nového 
domu a spoznáva jeho obyvateľov. V knihe sa objavujú francúzske slovíčka, čo môže učiteľ/-ka využiť  
v rámci multikultúrnej výchovy. 
Ak sa učiteľ/-ka nebráni rozdielnemu čítaniu kníh v triede, odporúčame knihu Sabínkine prázdniny 
zadať na čítanie dievčatám a knihu Ohňostroj pre deduška chlapcom. U žiakov to vyvoláva pocit 
dôležitosti a knihy sa im budú dobre čítať, keďže sa môžu stotožniť s hlavnou hrdinkou/hlavným 
hrdinom/.   
Sedem dní v pivnici (Peter Karpinský) – kniha získala titul Najkrajšia kniha roka 2011 v sekcii 
pôvodná slovenská tvorba. Odkrýva moment, keď sa z hrdinu − dieťaťa stáva dospelý jedinec. Kniha 
je vhodná pre skúsenejších čitateľov. 
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Jednotlivé knihy sú podrobnejšie rozpracované na ďalších stranách metodických komentárov. 

Na pracovných stranách sa nachádza farebný okraj, ku ktorému sa vždy viaže úloha. Znenie úlohy je 
napísané vpravo zvislo a úloha je označená znakom      . Úlohy sú vytvorené tak, aby nadväzovali 
na prečítaný text knihy a rozvíjali rôzne čitateľské zručnosti žiakov (napr. práca s obsahom knihy, 
hodnotenie knihy, spoznávanie slovenských spisovateľov...). 

Strana 30 
7 rád pre bystrých čitateľov 

Uvedené rady by mohli žiakom pomôcť stať sa samostatným čitateľom.  
Žiaci si prečítajú rady a pozorne prezrú všetky obrázky. Podľa farby čísla každej rady spoja text rady 
s obrázkom. 
Riešenie úlohy nie je prísne určené. Riešenia sa môžu líšiť podľa toho, ako si žiaci vysvetlia obrázky. 
Za správne riešenie považujeme aj to, ak k jednej rade priradia viac obrázkov. Žiakom pri tejto úlohe 
ponecháme voľnosť.  

Možné riešenie:  
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Strana 32 

Certifikát 

Certifikát sa skladá z hlavičky a z obrázka (číselnej maľovanky).  
Hlavičku certifikátu vyplní učiteľ/-ka. 
Obrázok (číselnú maľovanku) vyfarbujú žiaci postupne počas celého roka. Farbu a číslo plôšky žiaci 
zistia pri riešení jednotlivých úloh v čitateľskom denníku.  
Cieľom tvorby certifikátu je, aby sa na jeho tvorbe podieľali sami žiaci. Postupne sa odkrývajúci 
obrázok je metaforou, ktorá poukazuje na to, že každá kniha odkryje žiakom nové poznatky. 
 
Tabuľka s pokynmi na vyfarbenie obrázka v certifikáte 
 
Číslo plôšky Farba Strana so zadaním 

a uvedením farebnosti 
1 tmavomodrá str. 9 
2 oranžová str. 14 
3 zelená  str. 19 
4 hnedá str. 23 
5 telová/bledoružová str. 29  
6 bledomodrá posledná strana- obálka 
7 žltá str. 32 

 

Ukážka vyplneného a vyfarbeného certifikátu: 
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Posledná strana obálky 
Aktivity vhodné na prácu s knihou  

Na poslednej strane obálky žiakom ponúkame rôzne zábavne aktivity, kde kniha plní okrem čítania aj 
iné úlohy.  
Úlohy sú navrhnuté tak, aby ich žiaci plnili samostatne doma. Žiaci s knihami manipulujú, chytajú ich, 
upratujú ich, rozprávajú o nich, čo im pomáha s knihami „nadviazať kontakt“.  
V úlohe Poupratuj si doma knihy sú žiaci vedení k udržiavaniu poriadku a k starostlivosti o knihy. 
Sú nabádaní k tomu, aby knihy nemali porozhadzované po izbe, kde sa môžu poškodiť, ale aby každá 
kniha mala svoje miesto. Splnenie tejto úlohy je podporené získaním farby na vyfarbenie plôšky s 
číslom 6 na obrázku v certifikáte.  
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ZOZNÁMTE SA S KAMILOM 
 
Text je vhodný ako úvodná motivácia pred začiatkom práce s čitateľským denníkom. 
 

Kamil Knihomil je obyčajný tretiak. Má osem a trištvrte roka a má rád všetky odtiene modrej 
farby. O svoju izbu sa delí so svojou sestrou Eliškou Knižkou, ktorá je druháčka. Spolu navštevujú 
školu vo Vyšnom Knižkove, kam sa Kamil často dovezie na svojom skejtborde. Po ceste míňa jeden 
priechod pre chodcov, pred ktorým vždy najprv zastane, pozrie sa doľava, doprava a opäť doľava, a až 
potom prejde na druhú stranu. V meste ho spoznáte podľa tyrkysovej šiltovky a podľa toho, že veselo 
zdraví všetky pani susedky. 

Spolužiačky o ňom hovoria, že je džentlmen, a spolužiaci zas, že je dobrý kamarát. A úplne 
každý o ňom vie, že veľmi rád číta. Tak sa neraz stáva, že keď niekto potrebuje odporučiť dobrú knihu, 
vyhľadá Kamila. Kamil sa tomu teší, lebo rozprávanie o knihách patrí medzi jeho obľúbené aktivity.  
 

Keby ste sa Kamila opýtali, čo sa mu na čítaní kníh tak veľmi páči, zrejme by vám odpovedal 
takto: „Na čítaní kníh mám najradšej, že s každou knihou cestujem do iného sveta a spolu s knižnými 
hrdinami prežívam vzrušujúce dobrodružstvá. Napríklad môžem bojovať s drakmi alebo skúmať 
dažďový prales, no pritom som stále vo svojej izbe, popíjam teplé kakao a opieram sa o mäkký 
vankúš.“ 

 
Kamil má nezbedného kocúra, ktorý roztomilo pradie, keď mu z knihy nahlas číta. 

 
Viete, na čo sa Kamil Knihomil tento rok najviac teší? 

„Predsa na to, že stretnem nových kamarátov, s ktorými budem môcť čítať nové a zaujímavé knihy.“ 
 

Tak čo, milí čitatelia, tešíte sa aj vy? : ) 
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Návrh na aktivitu s textom Zoznámte sa s Kamilom:  
Učiteľ/-ka žiakom prečíta text o Kamilovi predtým, ako im odovzdá čitateľský denník. Žiaci sa 
prostredníctvom textu oboznámia s postavou Kamila, ktorý ich bude v čitateľskom denníku 
sprevádzať. 
Žiaci môžu uvažovať aj nad ďalšími informáciami o Kamilovi, ktoré nie sú spomenuté v texte, 
a porozprávať sa o nich. 
Napríklad: 
Ako sa volá Kamilov kocúr? 
Ktorý vyučovací predmet má Kamil najradšej? 
Ktorý šport má Kamil v obľube? 
Ktorú skupinu/ktorého speváka/ktorú speváčku Kamil rád počúva? 
Ktoré jedlo je Kamilovo najobľúbenejšie?... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné postavy, s ktorými sa budú žiaci v čitateľskom denníku stretávať:  

 

 

 

Kamil  
Knihomil 
 

Eliška  
   Knižka 
 
 
 
 

 
 

  Kamilov kocúr 
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KNIHA 1 
Metodické poznámky ku knihe Psia škola kocúra Červenochvosta 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 5 
 
Žiaci doplnia základné údaje o knihe Psia škola kocúra Červenochvosta. Môžu si pomôcť knihou. 
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Psia škola kocúra Červenochvosta   

Spisovateľka Gabriela Futová 

Ilustrátor Ďuro Balogh 

Literárna forma poézia       próza  

Vydavateľstvo Mladé letá (2008) 

 
O SPISOVATEĽKE 
Žiaci si prečítajú text v modrej plôške. Text obsahuje informácie o súčasnej slovenskej spisovateľke 
Gabriele Futovej. Text o sebe napísala spisovateľka cielene pre tento čitateľský denník. 
Návrh na ďalšiu prácu s textom: Každý žiak si prečíta text potichu ešte pred čítaním knihy. Po prečítaní 
textu sa učiteľ/-ka opýta žiakov, ktoré informácie sa o spisovateľke dozvedeli a čo už o nej vedeli.  
Žiaci tvoria otázky, ktoré by položili spisovateľke, keby mali možnosť sa s ňou stretnúť. 
 
O ILUSTRÁTOROVI  
Žiaci si prečítajú text o ilustrátorovi Ďurovi Baloghovi. Text o ilustrátorovi je len informatívny.  
Návrh na ďalšiu prácu s textom: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o knihách, ktoré ilustrátor Ďuro 
Balogh ilustroval. Ak žiaci niektorú z kníh čítali, môžu si pripraviť krátku recenziu, prípadne 
prerozprávať jej obsah spolužiakom.  
 
Odpovedz na otázku a označ správnu možnosť. Ako sa volá obec, v ktorej bývaš ty? 
Žiaci na voľný riadok napíšu názov obce, v ktorej bývajú.  
Učiteľ/-ka žiakom pripomenie, že názov obce sa píše veľkým začiatočným písmenom. 
Správne riešenie závisí od bydliska žiakov, napr. Brezno. 
Podľa získaných vedomostí z vlastivedy žiaci označia, či ide o mesto alebo dedinu.  
Správnu možnosť ľubovoľne označia (napr. krížikom, fajkou, vyfarbením okienka...). 
Správne riešenie závisí od bydliska žiakov. 
Napr. □ Je to mesto.  □ Je to dedina.   
 
Pozorne si prezri ilustráciu, ktorá sa nachádza v lekcii 34. Koľko osôb je na obrázku? 
Žiaci by mali započítať aj dieťa v kočíku a hasiča, ktorý drží kocúrika (nevidno mu hlavu).   
Správne riešenie: 13.  
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Okraj 
Vypočítaj príklady. Zakrúžkuj názvy kníh, pri ktorých je výsledok príkladu menší ako 50. Zistíš, 
ktoré ďalšie knihy napísala spisovateľka Gabriela Futová. 
Úloha je prepojená s matematikou. Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti.  
Správne riešenie: Hľadám lepšiu mamu; Dokonalá Klára; Lebo musím!; O Bezvláske. 
Návrh na aktivitu: Učiteľ/-ka so žiakmi pri návšteve knižnice vyhľadá uvedené knihy od Gabriely 
Futovej. Žiaci si tak môžu overiť správnosť riešenia, v prípade záujmu si knihy požičať a prečítať. 
 
Dvojstrana 6 – 7 
 
O KNIHE 1 
Označ správnu možnosť.  
Žiaci ľubovoľným spôsobom označia správnu odpoveď (napr. krížikom, fajkou, vyfarbením 
okienka...). Cieľom úlohy je zistiť, či žiaci správne identifikovali spomenuté postavy. 
Správne riešenie:  Kamarátka sa volala:     □ nemala meno,  

Panička sa volala:     □ Táňa  
  
Napíš odpovede na otázky.  
Správne riešenie: 
Kto prišiel zachrániť kocúrika a „krpáňa“, keď uviazli na strome? hasiči  
Na ktoré telefónne číslo podľa teba zavolala kamarátka, keď volala pomoc? 112 
Návrh na ďalšiu prácu s textom: Učiteľ/-ka so žiakmi vedie rozhovor o hasičoch, o ich práci. Ak je 
možnosť, odporúčame pre žiakov pripraviť besedu s hasičmi. Žiaci si dopredu pripravia otázky, ktoré 
sa budú hasičov pýtať.  
Vyber správnu možnosť. 
Žiaci ľubovoľným spôsobom označia správnu odpoveď (napr. krížikom, fajkou, vyfarbením 
okienka...). 
Správne riešenie: 
Kde sa odohrávala väčšia časť príbehu o kocúrikovi? □ v meste 
Zdôvodni svoj výber. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej úrovne žiakov. 
Napr.: všetci niekam odchádzali autom, na vychádzku išli autom, boli tam ulice... 
 
Zakrúžkuj písmeno, ktoré sa nachádza pri správnej odpovedi. 
Správne riešenia: 
Koľko sučiek mala kamarátka? 2 L 
Čo dala kamarátka jesť kocúrikovi v lekcii Hlad je prísny pán? rozvoniavajúce mliečko v miske E 
Ktoré mená dala kamarátka sučkám? Lila a Džina B 
Kto rozprával príbeh? kocúrik O  
Doplň zakrúžkované písmená do rámikov vo vete. Vetu prečítaj. 
Správne riešenie: 
Panička Táňa dala Červenochvostovi meno                                         . 
 
ZACVIČ SI SO MNOU (plagát s ilustráciou cvičenia) 
Úloha je prepojená s telesnou výchovou. Plagát slúži na precvičenie a uvoľnenie chrbátika pomocou 
cviku mačací chrbát. Správne prevedenie cviku ukáže učiteľ/-ka žiakom na telesnej výchove. 
Odporúčame učiteľovi/učiteľke žiakov upozorniť na správne sedenie pri čítaní a na potrebu 
posilňovania chrbtového svalstva.  
Návrh na ďalšiu aktivitu: Učiteľ/-ka vyberie päť žiakov. Každý napodobní iný spôsob nesprávneho 
sedenia (vyložené nohy, hrbenie sa, sedenie na nohách...). Na vopred dohodnutý signál si všetci žiaci 

B E L O 



16 
 

sadnú do správnej polohy. Tento signál môže učiteľ/-ka využívať aj neskôr, ak u žiakov pozoruje 
nesprávne sedenie. 
 
Ilustrácia akvária  
Zadanie k úlohe sa nachádza na strane 9 čitateľského denníka (úloha 2). Žiaci dokreslia do akvária 
rybku až pri riešení úlohy na strane 9. 
 
Doplň tabuľku 
Žiaci vpíšu do tabuľky informácie z knihy podľa lekcií. Pripomenú si obsah daných lekcií. Prvý stĺpec 
tabuľky je zameraný na pocity kocúrika. Pri zadávaní odpovedí do druhého stĺpca žiaci využívajú 
vlastnú fantáziu, stále však musia dbať na to, aby zostali zachované pocity kocúrika. 
Riešenie úlohy si môžu žiaci medzi sebou porovnať. Ak sa odpovede líšia, môžu ich vysvetliť. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej úrovne žiakov. Napr.: 
 
Lekcia Napíš, ako sa cítil kocúrik v danej 

lekcii. 
Vymysli a napíš ďalšiu situáciu, v ktorej 
by sa kocúrik cítil podobne. 

1 napr. smutne, zvedavo, vystrašene keď vyleje mliečko z misky 

16 napr. príjemne, vyplašene, nechápavo keď sa stratí  

25 napr. víťazoslávne, odvážne, šťastne keď chytí myšku 

34 napr. bojazlivo, vystrašene, bojovne keď stretne veľkého psa 

 
Podľa obsahu v knihe dopíš číslo lekcie, chýbajúcu časť názvu a stranu, na ktorej sa lekcia 
začína. 
Cieľom úlohy je naučiť žiakov pracovať s obsahom knihy, orientovať sa v ňom a používať ho, 
namiesto zdĺhavého listovania v knihe. 
Správne riešenie: 
Modrá búdka – lekcia 18, Psia búdka – môj hrad, str. 35  
Fialová búdka – lekcia 15, Noc je moja priateľka, str. 30 
Hnedá búdka – lekcia 9, Zvedavosť je silnejšia ako rozum, str. 21 
 
Napíš, ktorá lekcia sa ti páčila a prečo.  
Žiaci sa učia vyjadriť vlastný názor a vysvetliť ho. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci sa v skupinkách porozprávajú, ktorá lekcia sa im páčila a prečo. Žiaci 
pomocou hlasovania zisťujú, ktorá je najobľúbenejšia lekcia. 
 
Napíš odpovede na otázky. 
Každý žiak samostatne podľa seba hodnotí kocúrikovo správanie. Odpovede žiakov naznačia, ako 
vnímajú rôzne situácie, t. j. čo považujú za vhodné a čo za nevhodné správanie. 
Riešenia sa môžu líšiť. Napr.: 
Kedy sa kocúrik v príbehu správal vhodne? 
Keď sa bránil pred sučkami, keď priadol pri kamarátke... 
Kedy sa kocúrik v príbehu správal nevhodne? 
Keď vyliezol na strom, keď sa v noci túlal po dome, keď sa naháňal so sučkami... 
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Okraj 
K zvýraznenému slovu vyber slovo s podobným významom. Vyfarbi obrázok kosti, v ktorej sa 
dané slovo nachádza. 
Žiaci môžu v prípade potreby použiť synonymický slovník.  
Vhodné je vysvetlenie významu slova. Žiaci môžu ústne doplniť aj ďalšie slovo s podobným 
významom. 
Správne riešenie: 
jačať – vrieskať 
kamarátka – priateľka 
pobehovať – fujazdiť 
schmatnúť – polapiť 
zožrať – zjesť 
prikrývka – deka 
príjemne – lahodne 
papuľa – tlama 
chystať – pripravovať 
mátať – strašiť 
 
Strana 8 
 
Táto strana je zameraná na rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k zvieratám.  
Ak má učiteľ/-ka možnosť, prepojí riešenie úloh na tejto strane s návštevou útulku, prípadne 
s diskusiou s pracovníkmi z ochrany zvierat. 
 
Pospájaj čísla od najmenšieho po najväčšie a vznikne obrázok zvieratka. Vymysli a napíš 
zvieratku meno, ktoré bude mať aspoň tri slabiky. 
Úloha zameraná na rozvoj grafomotoriky. Žiaci si zopakujú numerický rad a rozvíjajú fantáziu pri 
vymýšľaní mena zvieratka.  
Pre niektorých žiakov môže byť ťažšie vymyslieť meno pre zvieratko. Preto odporúčame zopakovať 
so žiakmi tvorenie viacslabičných slov. Žiakov môžeme naviesť k vyfarbeniu obrázka a podľa 
sprievodných znakov vymyslieť meno pre zvieratko.  
Postupným pospájaním čísel od 1 do 65 vznikne obrázok mačky alebo kocúrika, pohlavie si zvolí každý 
žiak podľa seba. 
Návrh mien: Modroočko, Šidielko, Neposedník, Myšožrútka, Lapajka, Krivofúz... 
 
Napíš názvy dvoch jedál, ktoré dostal kocúrik od kamarátky. Zisti a dopíš, ktoré ďalšie jedlo by 
mu mohla kamarátka dať. 
Žiaci po prečítaní knihy vedia doplniť názvy jedál, ktoré dostal kocúrik od kamarátky.  
Správne riešenie: mlieko, šunku  
Vhodný je rozhovor so žiakmi, ako by oni riešili situáciu, keby mali nakŕmiť kocúrika. Rozhovor sa 
dá rozviesť aj na iné zvieratká. Ak žiaci chovajú zvieratko, povedia, čím ho kŕmia.  
Pri dopĺňaní tretieho jedla si žiaci môžu pomôcť encyklopédiou alebo internetom. 
Možné riešenie: hovädzie, hydinové alebo konské mäso, ľadviny a srdce, surové kozie mlieko, 
kondenzované nesladené mlieko TATRA, sušené kravské mlieko, šľahačková smotana, kyslá smotana, 
biely smotanový jogurt, ovos, pšenica, zelenina, tuniak vo vlastnej šťave, vitamín H. 
 
Vyfarbi správnu odpoveď. Zhoduje sa text z lekcie 10 s obrázkom? 
Táto úloha overí, či žiaci čítajú s porozumením. 
Správne riešenie: nie. V lekcii 10 s názvom Prechádzať sa má otvorenými dverami, sa opisuje, ako 
vystrašený kocúrik utekal pred sučkami a narazil do zatvorených dverí. Vyslobodila ho kamarátka. 
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Porozmýšľaj a napíš, prečo sa niektoré psíky a mačičky dostanú do útulku. 
Žiaci rozmýšľajú o dôsledkoch zlej starostlivosti o zvieratá. Odporúčame stránku 
www.slobodazvierat.sk, kde učiteľ/-ka nájde všetky potrebné informácie k tejto úlohe.  
Možné riešenie: nedostávajú jedlo, sú stále na reťaziach, sú bité majiteľmi, nestarajú sa o nich... 
 
Zisti a napíš adresu útulku v tvojom okolí. 
Odporúčame použiť vyhľadávanie informácií na internete.  
 
Zvieratkám môžete pomôcť aj v rámci triednej aktivity. Spolu s pani učiteľkou/pánom učiteľom 
sa informujte, akú pomoc by útulok vo vašom okolí potreboval. Zistite, ktoré veci by ste mohli 
útulku darovať. 
Úloha je navrhnutá pre triedny kolektív, realizovať ju však môžu aj jednotlivci. 
U žiakov rozvíja empatiu a vzťah k zvieratám.  
 
Okraj 
Vypíš z kalendára ženské a mužské mená, ktoré sa ti páčia. Vyfarbi meno, ktoré by mohla mať 
kamarátka. 
Žiaci si môžu pomôcť kalendárom, prípadne internetom. Keďže meno kamarátky nie je v texte 
uvedené, nechávame na fantázii žiakov, ako kamarátku pomenujú. Výber mena môžu zdôvodniť. 
Návrh na ďalšiu aktivitu: V rámci triedy si žiaci môžu urobiť štatistiku o tom, v ktorých menách pre 
kamarátku sa najviac zhodli.   
 
Strana 9 
 
Rieš postupne všetky úlohy. Za každú správne vyriešenú úlohu vyfarbi kocúrika. Koľko 
kocúrikov si vyfarbil/-a? 
Žiaci riešia úlohy počas čítania knihy. Po každom správnom vyriešení úlohy vyfarbia kocúrika. Po 
vyriešení všetkých deviatich úloh vyfarbených kocúrikov spočítajú. Ak je to potrebné, odporúčame 
žiakom pri plnení úloh pomôcť, prípadne ich naviesť na správnu odpoveď alebo na zdroj. 
 
1. Vypracuj úlohu, ktorá sa vzťahuje k okraju.  
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú knihu Psia škola kocúra Červenochvosta. 
Každý žiak zakrúžkuje slová individuálne podľa seba. 
 
2. Nájdi na predchádzajúcich stranách prázdne akvárium a dokresli doň rybku. 
Ilustrácia akvária sa nachádza na strane 6. Žiaci dokreslia rybku podľa vlastnej predstavy. Ak žiakom 
robí problém rybku nakresliť, môžu obrázok rybky vystrihnúť a nalepiť. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka so žiakmi vedie rozhovor, pýta sa napr. Prečo bol podľa vás použitý 
obrázok akvária? Má akvárium súvis s knihou a kocúrikovými príbehmi? Ktorá rybka mohla byť 
v akváriu?... 
Žiaci si môžu znovu prečítať lekciu 29 – Byť urazený znamená byť sám.  
 
3. Dokresli druhú polovicu obrázka. 
Jednoduché grafomotorické cvičenie.  
Kocúrik, ktorý žiakom vznikne po dokreslení, je zároveň aj kocúrik, ktorého žiaci vyfarbia za správne 
vyriešenie úlohy. Učiteľ/-ka môže túto informáciu žiakom prezradiť alebo ich nechá, aby na to prišli 
sami.   
 
4. Prečítaj nahlas jednu lekciu. Predstavuj si, že ju čítaš kocúrikovi. 
Žiaci použijú svoju predstavivosť a precvičujú si hlasné čítanie.  
Návrh na ďalšiu aktivitu: 

http://www.slobodazvierat.sk/
http://www.slobodazvierat.sk/
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Žiaci môžu kapitolu prečítať ako moderátor/moderátorka, spevák/speváčka, pán učiteľ/pani učiteľka 
alebo ako kocúrik. 
 
5. Napíš názvy aspoň troch detských časopisov, ktoré poznáš. 
Žiaci si môžu pomôcť internetom alebo navštíviť knižnicu. 
Možné riešenie: Včielka, Zornička, Maxík, Adamko, Vrabček 
 
6. Dokonči vetu. Kamarátka dala kocúrikovi meno podľa 
Správne riešenie: farby chvosta. 
 
7. Vyhľadaj a vypíš mená kocúrikových súrodencov. (lekcia 1) 
Správne riešenie: Biela labka, Uško, Ťapka 
 
8. Napíš, prečo podľa teba spisovateľka použila v názve knihy slovné spojenie psia škola. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. lebo kocúrik sa učil zo správania sučiek. 
 
9. Kocúrik použil viacero slov, ktorými pomenoval sučky. Napíš aspoň tri slová. (lekcia 2, 14) 
Možné riešenie: príšery, obludy, dračice 
 
Podarilo sa ti vyfarbiť všetkých 9 kocúrikov?  
Žiaci kontrolujú vlastnú prácu.  
Ak žiaci vyriešili všetky úlohy správne a majú vyfarbených deväť kocúrikov, na strane 32 vyfarbia 
modrou farbou všetky plôšky s číslom 1. Upriamime pozornosť žiakov na stranu 32, kde si svojim 
úsilím tvoria vlastný certifikát. 
Ak sa žiakom nepodarilo vyfarbiť všetkých deväť kocúrikov, požiadajú o pomoc s riešením úloh 
spolužiakov alebo dospelého.  
 
Ak ťa kniha zaujala, môžeš si prečítať aj ďalšie knihy s podobným obsahom, napr. 
Ján Uličiansky: Leonardo, kocúr z ulice, Daniel Pennac: Pes tutulák, Sara Pennypackerová: Lišiak 
Pax. 
Ak si žiaci vyberú niektorú z uvedených kníh, môžu ju využiť na prácu na stranách 15 – 19 (kniha 3) 
alebo 25 – 29 (kniha 5). 
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KNIHA 2 
Metodické poznámky ku knihe BASTA FIDLI 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 10 
 
Pri čítaní knihy BASTA FIDLI si môžete podľa úrovne čitateľských zručností žiakov a ich vzťahu 
k poézii vybrať z dvoch možností: 

1. možnosť – žiaci čítajú celú knihu (t.j. všetky básne), 
2. možnosť – žiaci čítajú len zvolené básne, ktoré im vyberie učiteľ/-ka. 

Pri 2. možnosti si pred čítaním ceruzkou zakrúžkujú úlohy, ktoré sa týkajú vybraných básní. Na ďalších 
stranách metodických komentárov nasledujú úlohy aj s názvom konkrétnej básne, ku ktorej sa viažu.  
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe BASTA FIDLI, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Basta fidli   

Spisovateľ Valentín Šefčík 

Ilustrátor Miroslav Cipár 

Literárna forma próza         poézia  

Vydavateľstvo Slovart (2017) 

 
O SPISOVATEĽOVI 
Žiaci si prečítajú text v ružovej plôške. Text obsahuje informácie o súčasnom slovenskom 
spisovateľovi Valentínovi Šefčíkovi. 
Text o sebe napísal spisovateľ cielene pre tento čitateľský denník. 
 
Zvýrazni v texte: 
Správne riešenie: 
Zelená časť textu: Prezradím, že sa v tej mojej hlave nachádza veľa zmyslov i nezmyslov, slov a viet, 
myšlienok a nápadov, z ktorých celkom rád tvorím básne pre malé, veľké, ba i tie najväčšie deti, ktoré 
majú rady vtip a úsmev. 
Červená časť textu: ... meno, ktoré nosím stále so sebou a nikdy ho nezabúdam doma. 
Návrh na ďalšiu prácu s textom: Žiaci môžu text čítať v škole ako motiváciu pred čítaním knihy. Text 
prečítajú potichu, pre seba. Potom sa učiteľ/-ka žiakov opýta, ktoré nové informácie sa o spisovateľovi 
dozvedeli a čo o ňom už vedeli.  
Žiaci môžu tvoriť otázky, ktoré by sa opýtali spisovateľa, keby mali možnosť sa s ním stretnúť. 
 
O ILUSTRÁTOROVI  
Žiaci sa zoznamujú s ilustrátorom Miroslavom Cipárom a s jeho ilustráciami. 
Zisti a napíš, koľko rokov mal Miroslav Cipár v roku 2010. (V tomto roku vyšla kniha BASTA 
FIDLI prvýkrát.) 
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Žiaci zistia, kedy sa narodil Miroslav Cipár buď na internete, alebo v knižnici, prípadne im môže 
pomôcť učiteľ/-ka.  
Správne riešenie: 75 rokov (2010 – 1935 =75) Miroslav Cipár sa narodil v roku 1935.  
 
Nájdi v knihe vtipnú ilustráciu. Napíš, čo ťa na ilustrácii rozveselilo.  
Žiaci tým, že listujú v knihe a rozmýšľajú nad ilustráciami, spoznávajú prácu Miroslava Cipára.   
Vyberú vtipnú ilustráciu podľa svojho úsudku a jednoduchými vetami opíšu, čo ich na nej rozveselilo.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Pozorne si prezri obrázok. Napíš názov básne z knihy BASTA FIDLI, podľa ktorej sa Kamil 
a Eliška obliekli. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň BIELA MÓDA.  
Žiaci pozorujú črty ilustrácie a porovnávajú ich s textom básne. Napr. deti na ilustrácii sú oblečené 
v bielom, Kamil drží biele auto... 
Správne riešenie: Biela móda 
 
Okraj 
Vypočítaj príklady. Zakrúžkuj názvy kníh, pri ktorých je výsledok príkladu väčší ako 30. Zistíš, 
ktoré ďalšie knihy Miroslav Cipár ilustroval. 
Úloha je prepojená s matematikou. 
Správne riešenie: Zlatá brána; Ahoj, hádanka! 
Návrh na aktivitu: Učiteľ/-ka so žiakmi pri návšteve knižnice vyhľadá uvedené knihy. Žiaci tak majú 
možnosť spoznať ďalšie ilustrácie Miroslava Cipára, v prípade záujmu si knihy môžu požičať 
a prečítať. 
 
Strana 11  
 
O KNIHE 2 
Zakrúžkuj názvy častí ľudskej kostry, ktoré boli v básni vymenované.  
Na vyriešenie tejto a nasledujúcich dvoch úloh je potrebné, aby žiaci prečítali báseň KOSTRA.  
Žiaci si prečítajú pokyn kostry a postupujú podľa zadania. 
Správne riešenie: lebka, sánka, kľúčna kosť, lopatka, rebrá, lakeť, stavce 
 
Vypíš slová, ktoré sa rýmujú.  
Žiaci si zopakujú, čo je strofa. (Je to učivo druhého ročníka. Strofa je skupina veršov usporiadaná do 
celku.)  
Žiaci najprv vyhľadávajú v básni prvú a šiestu strofu. Potom vypíšu slová, ktoré sa rýmujú.  
Správne riešenie:  
1. strofa: kosti – zlostí 
6. strofa: miesto – dvesto 
Učiteľ/-ka môže žiakom uľahčiť úlohu tak, že na tabuľu napíše prvé slovo a žiaci k nemu hľadajú rým. 
 
Napíš k slovným spojeniam slová s podobným významom. 
Úloha sa dá zjednodušiť tak, že žiaci napíšu namiesto slova slovné spojenie.  
Možné riešenie: 
pohni kostrou – napr. bež, utekaj, (poď rýchlejšie)... 
prejsť zrakom – napr. prečítať, pozrieť, (pozrieť sa očami)... 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Šikovnejší žiaci môžu vymyslieť alebo vyhľadať ďalšie podobné slovné 
spojenia. Napíšu ich na tabuľu a ostatní žiaci k nim hľadajú slová s podobným významom.  
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Prečítaj báseň TROPICKÁ NOC s letným klobúkom alebo letnou čiapkou na hlave. 
Nakresli do misky plody, ktoré sa spomínali v básni. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň TROPICKÁ NOC. 
Letný klobúk na hlave navodzuje u žiakov letnú náladu, bezstarostnosť a pohodu.  
Správne riešenie: Žiaci nakreslia do misky citrón, ananás, pomaranč, kokos, banán, mandarínku. 
Prečo má báseň názov TROPICKÁ NOC? Napíš odpoveď. 
Odporúčame nabádať žiakov, aby sa pri písaní nebáli použiť vlastné slová. Ak je úloha pre nich ťažká, 
môžu pracovať v skupinách. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej úrovne žiakov, napr. Autor má sen, v ktorom sa objavuje 
ovocie.  
 
Okraj 
Prečítaj báseň POHĽADNICA Z LONDÝNA tak, že si budeš riadky ukazovať ľubovoľnou 
pohľadnicou. Zakrúžkuj slová označujúce členov rodiny, ktorí sa spomínali v básni. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň POHĽADNICA Z LONDÝNA. 
Úloha čítanie textu básne s pohľadnicou nadväzuje na názov a obsah básne POHĽADNICA Z 
LONDÝNA. Každý žiak si zoženie pohľadnicu. Úloha hrovou formou pripomína žiakom existenciu 
pohľadníc a ich použitie. 
Správne riešenie: tety, strýkovia, tatovia, bratranci, sesternice 
Návrh na aktivitu: Učiteľ/-ka žiakom pripomenie, že okrem sms a e-mailových správ môžu zasielať 
pozdravy z dovoleniek, prázdnin, táborov a výletov formou pohľadnice. Žiaci dostanú úlohu, aby 
zistili poštovú adresu kamarátka/kamarátky, prípadne rodinného príslušníka a počas najbližších 
prázdnin im poslali pohľadnicu.  
Po prázdninách učiteľ/-ka skontroluje splnenie úlohy pomocou rozhovoru: Aký ste mali pocit, keď ste 
pohľadnice posielali? Zistili ste, či osoba, ktorej ste pohľadnicu poslali, pohľadnicu dostala? Ako ste 
to zistili? Ako sa tá osoba cítila? Budete v posielaní pohľadníc z výletov pokračovať?... 
 
Dvojstrana 12 a 13 
 
Prečítaj báseň BIELA MÓDA. Prepíš päť veršov piatej strofy tak, že nahradíš slovo biela za slovo 
označujúce inú farbu. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň BIELA MÓDA.  
Žiaci prepíšu päť veršov piatej strofy tak, že nahradia slovo biela za názov inej, ľubovoľnej farby 
(modrá, žltá, červená, oranžová...). 
Možné riešenie:  
Zelená sukňa, zelená blúzka 
 ako uliata, 
zelený oblek, k nemu patrí  
zelená kravata,  
zelené šaty, džínsy, klobúk,  
 
Nakresli osu.  
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň KOSA A OSA. 
Žiaci nakreslia osu podľa svojich predstáv. Ak žiakom robí problém osu nakresliť, môžu obrázok osy 
vystrihnúť a nalepiť. 
Nájdi v básni KOSA A OSA otázku básnika a odpovedz na ňu.  
Otázka básnika: Myslíte, že ju osa žihadlom otrávi? 
Správne riešenie: NIE 
Odpoveď krátko zdôvodni. 
Zdôvodnenie: Kosa je z kovu a nežije. 
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Ktorý nástroj je použitý v básni PAPARAZZI? Zakrúžkuj ho. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň PAPARAZZI. 
Správne riešenie: obrázok fotoaparátu 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže pred riešením úlohy viesť so žiakmi rozhovor: Kto je 
PAPARAZZI? Akú prácu robí? Koho by ste odfotili, keby ste pracovali ako paparazzi?  
 
Vypíš z básne KUKURICA prvých troch pytačov. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň KUKURICA. 
Správne riešenie: 

1. generál (Môže sa stať, že niektorí žiaci toto slovo nepoznajú. Učiteľ/-ka môže žiakov nabádať, 
aby zistili význam slova, prípadne im ho vysvetliť. Generál – jedna z najvyšších vojenských a 
policajných hodností.) 

2. poštár 
3. herec 

 
Prečítaj báseň KLOBÁSOVÁ BASA. Prečiarkni na obrázku toľko strún, koľko prasklo base v 
básni.  
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň KLOBÁSOVÁ BASA. 
Správne riešenie: Žiaci prečiarknu všetky struny.   
Napíš, prečo nemôžu klobásy nahradiť struny na base. 
Možné riešenie: Na klobásach sa nedá hrať hudba. 
 
Napíš a označ správnu odpoveď.  
Akú chorobu dostal v básni bacil? 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň BACIL CHRÍPKOVÝ. 
Správne riešenie: chrípku 
Mal horúčku? Správne riešenie: áno 
Napíš, čo by si mu poradil/-a, aby sa rýchlo vyliečil. 
Žiaci na základe svojich doteraz získaných vedomostí napíšu, ako sa brániť pred chrípkou.  
Možné riešenie: jesť veľa vitamínov, teplo sa obliekať, vetrať miestnosť, nestýkať sa s chorým... 
 
Pozorne si prečítaj báseň ZLODEJKA. Dokresli na plagát podobu zlodejky. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň ZLODEJKA. 
Posledná veta básne žiakom prezradí, že zlodejka je guma. 
Správne riešenie: Žiaci dokreslia na plagát gumu na gumovanie. 
 
Napíš názov básne z knihy BASTA FIDLI, ktorú vystihuje ilustrácia. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň SPRÁVA VO FĽAŠI. 
Ilustrácia v čitateľskom denníku nabáda žiakov, aby sa na chvíľu stali detektívmi. Ak chcú zistiť názov 
básne, mali by prečítať všetky básne v knihe.  
Učiteľ/-ka môže žiakom pomôcť a povedať im tri názvy básní, medzi ktorými bude aj názov hľadanej 
básne. (Napr. Žiaci si prečítajú básne ZLODEJKA, SPRÁVA VO FĽAŠI a MESTO KÚZELNÍKOV.) 
Správne riešenie: Správa vo fľaši 
Napíš, z čoho bola vyrobená loď, o ktorej sa hovorí v básni. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň SPRÁVA VO FĽAŠI. 
Vyriešenie tejto úlohy predpokladá správne riešenie predchádzajúcej úlohy. 
Správne riešenia: Loď bola vyrobená z papiera. 
Napíš krátku veselú správu. 
Žiaci si námet môžu zvoliť sami alebo im ho zadá učiteľ/-ka. 
Námety: Napíš správu ako kapitán lode; napíš správu ako pirát; napíš správu, ktorú objavia na pustom 
ostrove; napíš správu pre niekoho cudzieho...  
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Čo ukončilo príbeh kukurice? Napíš.  
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň KUKURICA. 
Správne riešenie: Príbeh kukurice ukončil kombajn. 
 
Vypíš z básne O STO ROKOV dve situácie, ktoré by si chcel/-a, aby sa naozaj udiali. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň O STO ROKOV. 
Jednoduchá úloha, v ktorej môžu žiaci vyjadriť svoje túžby do budúcnosti. 
Možné riešenie: každý bude bohatý, na Mesiaci vybudujú závod na šaty, autá znížia spotrebu na nulu, 
družice budú žiakom našepkávať v škole... 
 
Pohľadaj na tejto dvojstrane a spoj s klobúkom všetky biele zajace. Napíš názov básne, v ktorej 
kúzelník vyťahoval zajace z klobúka. 
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné, aby žiaci prečítali báseň MESTO KÚZELNÍKOV. 
Správne riešenie: Žiaci spoja s klobúkom 4 zajace (pod stolom, pod skrinkou, na polici, za knihou – 
str.13, na posteli – str.12). 
Názov básne: Mesto kúzelníkov 
 
Okraj 
Doplň do slov samohlásky tak, aby vznikli názvy básní z knihy BASTA FIDLI. 
Žiaci pracujú s obsahom knihy. Vyhýbajú sa listovaniu v knihe.  
Správne riešenie: NENÁPADNÝ NÁPAD, VISVEČEŇJE, PAPARAZZI, KUKURICA, SPRÁVA VO 
FĽAŠI, O STRAŠNE SMUTNEJ VŔBE, ZLODEJKA, HUSLISTKA. 
Označ ✓ tie, ktoré si prečítal/-a.  
Žiaci do rámika za názvami básni označia ✓ názvy tých básní, ktoré prečítali. 
Nakresli ♥ k názvom básni, ktoré sa ti páčili.  
Žiaci vyjadria svoj názor. Nakreslia srdiečko pred názvy básní, ktoré sa im páčili.  
 
Strana 14 
 
Trúfaš si vylúštiť túto krížovku? 
Žiaci po prečítaní knihy vylúštia krížovku.  
Ak by bola krížovka pre niektorých žiakov ťažká, uvádzame k správnym odpovediam aj báseň, ku 
ktorej sa viaže otázka. Učiteľ/-ka tak môže žiakov nasmerovať k správnej odpovedi. 
 
V tajničke nájdeš dve chýbajúce slová vety. 
A to prísne BASTA FIDLI  zostalo len na papieri. 
Z ktorej básne je táto veta? 
Správne riešenie: z básne Basta fidli 
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Tajnička je napísaná odspodu nahor, aby ju žiaci neuhádli po vyriešení pár riadkov krížovky. 
 
1.  U L I C A J T  

2.   P L E T K Y  

3. S T U D N I    

4. H Á Č I K     

5.    F Ľ A Š U  

6.  H L A V U    

7.  K Y T I C E   

8.   O S A     

9.  A P A Č I    

10.  K E B Y     

 
Názvy básní, v ktorých žiaci nájdu odpovede. 
1. ULICAJT Z POLICE 
2. MYŠIE PLETKY  
3. VODA V STUDNI 
4. HÁČIK 
5. SPRÁVA VO FĽAŠI 
6. S KLOBÚKOM NA HLAVE 
7. MESTO KÚZELNÍKOV 
8. KOSA A OSA 
9. STRACH JE DOBRÁ VEC 
10. DIAGNÓZA LENIVEC  
 
Ak vieš prečítať túto vetu, vyfarbi oranžovou farbičkou všetky plôšky s číslom 2 na obrázku na 
s. 32.  
Vetu žiaci prečítajú s použitím zrkadla.  
 
Okraj 
Prečítaj názvy slovenských miest. Farebne označ mestá, ktoré spisovateľ použil vo svojich 
básňach. 
Úlohu si môžu skontrolovať medzi sebou a diskutovať o správnom riešení, prípadne ho hľadať v knihe.  
Cvičenie dopĺňa aj mapa, aby žiaci videli, kde sa jednotlivé mestá nachádzajú.  
Správne riešenie: Brezno (KEĎ SOM IŠIEL DO BREZNA), Levoča (LETNÁ POŠTA), Zvolen (KEĎ 
SOM IŠIEL DO BREZNA), Nitra (O STO ROKOV), Nové Zámky (BASTA FIDLI). 
 
Ak ťa kniha zaujala, môžeš si prečítať aj ďalšie knihy s podobným obsahom, napr. 
Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva, Milan Ferko: Krásna hra, Miroslav Válek: Do Tramtárie. 
Ak si žiaci vyberú niektorú z uvedených kníh, môžu ju využiť na prácu na stranách 20 – 24 (kniha 4).  
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KNIHA 3a 
Metodické poznámky ku knihe Bratislavské povesti  

 
Odporúčame, aby si žiaci pred samotným čítaním knihy prezreli pracovné listy a prečítali úlohy 
venované práci s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 15 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Bratislavské povesti 

Spisovateľ/-ka Mária Ďuríčková 

Ilustrátor/-ka Jozef Cesnak 

Literárna forma próza 

Vydavateľstvo Mladé letá (2004) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do okienok meno a priezvisko spisovateľa/spisovateľky knihy alebo časti knihy. Píš 
veľkým tlačeným písmom. 
Žiaci pri písaní mena a priezviska dodržujú pravidlo: 1 okienko – 1 písmeno. 
Správne riešenie:  
M Á R I A Ď U R Í Č K O V Á   

 
Odpíš písmená z mena a priezviska tak, aby sa neopakovali. Samohlásky vyfarbi červenou 
farbou. Spoluhlásky vyfarbi zelenou farbou.   
Pri riešení úlohy musia žiaci pozorne prepisovať písmená, aby sa nepomýlili. Žiaci najskôr prepíšu 
písmená, potom ich vyfarbia podľa zadania. 
Správne riešenie: 
M Á R I A Ď U Í Č K O V        

  
Utvor z písmen ľubovoľné slová. Písmená sa môžu v slovách opakovať. Nemusíš použiť všetky 
písmená. 
Žiaci z písmen v predchádzajúcej úlohe utvoria slová. Slová zapíšu ľubovoľným typom písma podľa 
svojho výberu (tlačené, písané).  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. mrak, kov, vak, mak, čaro, číra, čiara, rak, kováč, rám, krava... 
 
O VYDAVATEĽSTVE 
Napíš, v ktorom roku bola kniha vydaná. 
Žiaci si rok vydania vyhľadajú v prečítanej knihe. Rok zapíšu na linajku v kalendári.  
Riešenie sa líši v závislosti od roku vydania knihy, napr. 2004. 
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Zakrúžkuj názvy povolaní, ktoré sa podieľajú na tvorbe knihy. Pomôž si informáciami v knihe. 
Žiaci si môžu pomôcť informáciami v tiráži knihy, prípadne vyhľadávaním na internete.  
Správne riešenie: redaktor/-ka, grafik/grafička, autor/-ka, ilustrátor/-ka. 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci si v skupinách, príp. samostatne môžu pripraviť informácie 
o jednotlivých povolaniach. Po odprezentovaní môže učiteľ/-ka spraviť anketu, ktoré povolanie žiakov 
najviac zaujalo.  
 
Okraj 
Zakrúžkuj názvy mesiacov, počas ktorých si čítal/a túto knihu. 
Úloha prepojená s učivom prvouky. Žiaci si zopakujú názvy mesiacov v roku.   
 
Dvojstrana 16 – 17 
 
O KNIHE 3 
Vyber si príbeh alebo časť knihy. Napíš názov príbehu alebo časti knihy. 
Žiaci si z knihy vyberú jeden príbeh, kapitolu alebo jednu časť, s ktorou budú pracovať.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu žiakov, napr. Mokrý Ďurko. 
Napíš odpovede na otázky.   
Kde sa príbeh odohráva? 
Možné riešenie: na rieke Orave, na Dunaji a rieke Váh... 
Kto príbeh rozpráva? 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor alebo literárna postava.)  
Možné riešenie: autorka Mária Ďuríčková 
Kto je hlavný hrdina príbehu? Môže ich byť viac. 
Možné riešenie: vodník Mokrý Ďurko... 
 
Vyber z knihy situáciu, ktorá ťa rozveselila. Zapíš ju dvoma vetami. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ako Mokrý Ďurko po návrate do Oravy viazal v noci rybárovi siete. Robil 
to, aby rybára vytrestal. 
Napíš, čo ťa na situácii rozveselilo. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa pocitov žiakov, napr. predstava, ako vodník v noci viaže siete. 
 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do literárneho žánru.  
Správne riešenie: povesti 
 
Vyhľadaj v knihách a vypíš aspoň dve prirovnania. 
Pred riešením úlohy si žiaci zopakujú, čo je prirovnanie. (Prirovnanie je porovnanie dvoch, alebo 
viacerých predmetov, osôb, javov na základe zhodných a odlišných vlastností.)  
Žiaci sa pri riešení úlohy učia rozoznávať prirovnania v texte a orientovať sa v texte. 
Možné riešenie: povraz hrubý ako ruka, hák hrubý ako noha, povraz sa zachvieval ako struna... 
Vymysli a napíš jedno prirovnanie o sebe. 
Na základe vedomostí osvojených v predchádzajúcej úlohe žiaci vymýšľajú prirovnanie o sebe. Ide o 
sebahodnotenie, keď sa žiaci zamerajú na svoj fyzický zjav, vlastnosti, správanie, charakteristický 
znak...  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. som rýchly ako lietadlo. 
 
Vyber si z knihy jednu literárnu postavu, ktorá ťa zaujala. Napíš jej meno.   
Riešenia sa môžu líšiť podľa záujmu žiakov, napr. Mokrý Ďurko. 
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Označ správnu možnosť a odpovedz na otázky.  
Je to:         □   hlavná postava             □  vedľajšia postava 
Úlohou žiakov je rozlíšiť, či nimi vybraná literárna postava je hlavná alebo vedľajšia postava.  
(Hlavná postava zohráva v príbehu hlavnú úlohu, príbeh sa sústreďuje okolo nej a je podrobne 
prepracovaná. Vedľajšia postava zohráva v príbehu vedľajšiu úlohu, nebýva podrobne vykreslená, 
v príbehu sa objavuje len občas.) 
Čo ťa na nej zaujalo? 
Žiaci vyjadrujú svoj názor.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. ako sa plavil po riekach, čo všetko zažil. 
Ako vyzerá? 
Žiaci opíšu fyzický výzor postavy. Ak sa v knihe opis vybranej postavy nenachádza, žiaci napíšu svoju 
predstavu o postave, ako si ju po prečítaní textu predstavujú.  
Ak sa v knihe nachádza ilustrácia danej postavy, môžu si ňou žiaci pomôcť.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. stále bol mokrý, na nohách mal veľké čižmy, 
kvapkalo z neho, na hlave mal zázračnú čiapočku. 
Aké má vlastnosti?  
Žiaci opíšu vlastnosti postavy. Ak nie sú presne dané v texte, môžu ich definovať zo správania postavy, 
z jej reakcií.   
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. zvedavý, neporiadny, vtipný. 
 
Sú v knihe slová, ktorým nerozumieš? Ak áno, napíš ich a zisti, čo znamenajú.   
Žiaci si počas čítania knihy zaznamenávajú slová, ktorým nerozumeli. Pomocou internetu, slovníkov 
alebo s pomocou dospelých zistia, čo znamenajú. Zistenia si zapíšu. 
Ak žiaci také slová nenašli, úloha môže zostať nevyriešená. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej zdatnosti žiakov.  
Napr. rusalka     ženská bytosť z rozprávok, ktorá obýva rieky a jazerá 
hrdopýšky     hrdopych, pyšný človek, nadutec 
vladyka    vladár, vládca 
 
Vyber si časť knihy, ktorá sa ti najmenej páčila. Navrhni a napíš, ako by si túto časť zmenil/-a.  
Nakresli do obrázka lampy ilustráciu k zmenenej časti.  
Žiaci majú možnosť zmeniť príbeh podľa seba. Vyberú si časť, v ktorej by v príbehu radi niečo 
zmenili, a jednoducho, vlastnými slovami opíšu, ako by ju zmenili. 
K zmenenej časti potom nakreslia ilustráciu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Vodník Ďurko nebol hlúpy, ale hluchý. Naučil sa posunkovú reč a potom 
už všetkému rozumel.  
 
POZOR! Túto úlohu vypracuj až po dočítaní knihy. 
Vypíš poslednú vetu z knihy. 
Úlohu žiaci riešia až po dočítaní knihy, aby sa predčasne nedozvedeli koniec príbehu.  
Do riešenia tejto úlohy nerátame obsah. Ide o vetu v príbehu. 
Ak je veta príliš dlhá, môžu žiaci vypísať posledných päť slov, prípadne vetu napísať na voľné riadky 
v Mojich poznámkach na str. 4 alebo 31.  
Možné riešenie: Len pán Čorgoš si nevzal ani kúsok. 
 
Okraj 
Pozorne si prečítaj všetky mená. Nachádza sa medzi nimi meno spisovateľa/ky tejto knihy? 
Ak áno, zakrúžkuj ho.  
Ak nie, dopíš ho do obrázka ceruzky 
Žiaci si prečítajú všetky mená na okraji a hľadajú, či sa rodné meno spisovateľky Márie Ďuríčkovej 
nachádza medzi nimi.  
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Správne riešenie: Rodné meno autorky sa nenachádza medzi menami na okraji. Žiaci napíšu meno 
Mária do obrázka ceruzky.  
 
Strana 18 
 
Vyhľadaj a označ v dvojsmerovke slová, ktoré súvisia s čítaním. Pomôž si obrázkami. 
Správne riešenie: lampa, oči, autor, kniha, lupa 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o tom, ako veci z dvojsmerovky súvisia 
s čítaním. Napr. prostredníctvom očí čítame; lampu používame, aby sme večer mohli čítať; autor 
napíše knihu, ktorú potom čítame; kniha je na čítanie; lupu používame na čítanie drobných písmen.  
Žiaci porozmýšľajú a povedia, ktoré ďalšie veci súvisia s čítaním. 
 
Ahoj, čitateľ! Máš doma knihy, ktoré už nečítaš? Prines ich do našej knižnice. 
Napíš adresu najbližšej knižnice v tvojej obci. 
Žiaci zistia a napíšu adresu knižnice. Môžu si pomôcť internetom.  
 
Vymysli a napíš jedno nezvyčajné pravidlo, ktoré by sa mohlo dodržiavať pri návšteve knižnice. 
Žiaci využívajú svoju fantáziu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Do strán kníh si neobaľujeme desiatu!  
 
Napíš esemesku ľubovoľnej postave z knihy. 
Cieľom tejto úlohy je poukázať, že aj text esemesky by mal byť ucelený, zmysluplný a napísaný 
gramaticky správne. 
V riešení úlohy žiaci môžu napríklad komentovať dianie v knihe, odovzdať radu konkrétnej postave, 
vtipne zhodnotiť niektorý atribút jej správania a pod. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ahoj, vodník! Včera som čítala o tom, že rád cestuješ po vode. Je to 
pravda? Katka 
 
V triede/škole môžete usporiadať knižnú výmenu. Stačí, keď prinesiete knihy, ktoré už nečítate, 
a vymeníte si ich medzi sebou. 
Návrh na triednu/školskú aktivitu. Žiaci si z domu po schválení rodičov prinesú do školy knihy, ktoré 
už prečítali, a povymieňajú si ich medzi sebou. 
 
Okraj 
Prečítaj si pozorne nárečové slová. Vyber a zakrúžkuj možnosť, ktorá je podľa teba správna. 
V pravom rohu nájdeš správne odpovede. 
Správna možnosť je vždy len jedna.  
Správne riešenie si môžu žiaci skontrolovať samostatne, keďže je uvedené na str. 18 v pravom hornom 
rohu.  
 
Strana 19 
 
Rieš úlohy v balónoch. Vždy, keď splníš úlohu, spoj balón buď s Eliškou alebo s Kamilom. 
Spojil/-a si všetky balóny s deťmi?   
Žiaci priraďujú balóny k deťom ľubovoľne, podľa seba. Aby mohli spojiť balón s dieťaťom, musia 
splniť úlohu, ktorá je napísaná v balóne. 
 
Ružový: 
Vyber časť príbehu a prečítaj ju nahlas. Predstavuj si pri tom, že si moderátor/ka v televízii. 
Žiaci si precvičujú hlasné čítanie, dbajú na moduláciu hlasu. 
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Žltý: 
Vedel/a by si  podľa tejto knihy natočiť film? Ak áno, skús vybrať ľudí zo svojho okolia, ktorí 
by si v ňom zahrali. Doplň vety. 
Žiaci porozmýšľajú, kto z ich okolia by hral ktorú postavu z knihy. Môžu sa inšpirovať povahou 
postavy, jej vzhľadom alebo len svojím pocitom. Do viet doplnia názov postavy a meno konkrétnej 
osoby, ktorá by ju hrala.  
 
Tyrkysový: 
Požiadaj niekoho, aby urobil túto úlohu.   
Napíš prvú vec, ktorá ti napadne pri slove KAMARÁT. 
Žiaci si môžu vymeniť zošity medzi sebou, prípadne poprosiť rodiča, alebo súrodenca.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. telefón. 
 
Hnedý: 
Koľko máš rokov? Nalistuj stranu v knihe s týmto číslom. Prečítaj text na tejto strane. Vypíš z 
textu najkratšiu vetu. 
Žiaci nalistujú v knihe číslo strany podľa svojho veku. Hľadajú najkratšiu vetu, ktorú potom napíšu na 
linajky v balóne. 
Riešenia sa líšia podľa veku žiakov. Ak má žiak 9 rokov, nalistuje si stranu 9 a vypíše z nej najkratšiu 
vetu. 
Možné riešenie: Tam rozhodili siete. 
 
Červený: 
Vyfarbi zelenou farbou všetky plôšky s číslom 3 na obrázku na strane 32. 

Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Bratislavské povesti.  
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KNIHA 3b 
Metodické poznámky ku knihe Futbal s papučou 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 15 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Futbal s papučou 

Spisovateľ/-ka Daniel Hevier 

Ilustrátor/-ka Martin Kellenberger 

Literárna forma próza 

Vydavateľstvo Mladé letá (1989) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do okienok meno a priezvisko spisovateľa/spisovateľky knihy alebo časti knihy. Píš 
veľkým tlačeným písmom. 
Žiaci pri písaní mena a priezviska dodržujú pravidlo: 1 okienko – 1 písmeno. 
Správne riešenie:  
D A N I E L H E V I E R      

 
Odpíš písmená z mena a priezviska tak, aby sa neopakovali. Samohlásky vyfarbi červenou 
farbou. Spoluhlásky vyfarbi zelenou farbou.   
Pri riešení úlohy musia žiaci pozorne prepisovať písmená, aby sa nepomýlili. Žiaci najskôr prepíšu 
písmená, potom ich vyfarbia podľa zadania. 
Správne riešenie: 
D A N I E L H V R         

  
Utvor z písmen ľubovoľné slová. Písmená sa môžu v slovách opakovať. Nemusíš použiť všetky 
písmená. 
Žiaci z písmen v predchádzajúcej úlohe utvoria slová. Slová zapíšu ľubovoľným typom písma podľa 
svojho výberu (tlačené, písané).  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. hrana, hra, vrana, hlava, dar, hrad, diel, ani, Viera, diera... 
 
O VYDAVATEĽSTVE 
Napíš, v ktorom roku bola kniha vydaná. 
Žiaci si rok vydania vyhľadajú v prečítanej knihe. Rok zapíšu na linajku v kalendári.  
Riešenie sa líši v závislosti od roku vydania knihy, napr. 1989. 
 
Zakrúžkuj názvy povolaní, ktoré sa podieľajú na tvorbe knihy. Pomôž si informáciami v knihe. 
Žiaci si môžu pomôcť informáciami v tiráži knihy, prípadne vyhľadávaním na internete.  
Správne riešenie: redaktor/-ka, grafik/grafička, autor/-ka, ilustrátor/-ka.  
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Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci si v skupinách, príp. samostatne môžu pripraviť informácie 
o jednotlivých povolaniach. Po odprezentovaní môže učiteľ/-ka spraviť anketu, ktoré povolanie žiakov 
najviac zaujalo.  
 
Okraj 
Zakrúžkuj názvy mesiacov, počas ktorých si čítal/a túto knihu. 
Úloha prepojená s učivom prvouky. Žiaci si zopakujú názvy mesiacov v roku.   
 
Dvojstrana 16 – 17 
 
O KNIHE 3 
Vyber si príbeh alebo časť knihy. Napíš názov príbehu alebo časti knihy. 
Žiaci si z knihy vyberú jeden príbeh, kapitolu alebo jednu časť, s ktorou budú pracovať.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu žiakov, napr. Načo je v škole školník. 
Napíš odpovede na otázky.  
Kde sa príbeh odohráva? 
Možné riešenie: Príbeh sa odohráva v škole. 
Kto príbeh rozpráva? 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor, alebo literárna postava.)  
Možné riešenie: autor Daniel Hevier 
Kto je hlavný hrdina príbehu? Môže ich byť viac. 
Možné riešenie: školník 
 
Vyber z knihy situáciu, ktorá ťa rozveselila. Zapíš ju dvoma vetami. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ako školník žiakov vyučuje. Učí ich, čo a ako majú robiť. 
Napíš, čo ťa na situácii rozveselilo. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Všetky veci, ktoré musia žiaci vedieť a učitelia to zabudli. 
 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do literárneho žánru.  
Správne riešenie: autorské rozprávky 
 
Vyhľadaj v knihách a vypíš aspoň dve prirovnania. 
Pred riešením úlohy si žiaci zopakujú, čo je prirovnanie. (Prirovnanie je porovnanie dvoch, alebo 
viacerých predmetov, osôb, javov na základe zhodných a odlišných vlastností.)  
Žiaci sa pri riešení úlohy učia rozoznávať prirovnania v texte a orientovať sa v texte. 
Možné riešenie: ticho ako muchy, píše ako doktor, píše krasopisne ako kráľovský pisár...  
Vymysli a napíš jedno prirovnanie o sebe. 
Na základe vedomostí osvojených v predchádzajúcej úlohe, žiaci vymýšľajú prirovnanie o sebe. Ide o 
sebahodnotenie, keď sa žiaci zamerajú na svoj fyzický zjav, vlastnosti, správanie, charakteristický 
znak...  
Riešenia sa môžu, napr. vyplazujem jazyk ako mačka. 
 
Vyber si z knihy jednu literárnu postavu, ktorá ťa zaujala. Napíš jej meno.   
Riešenia sa môžu líšiť podľa záujmu žiakov, napr. školník. 
Označ správnu možnosť a odpovedz na otázky.  
Je to:         □   hlavná postava             □  vedľajšia postava 
Úlohou žiakov je rozlíšiť, či nimi vybraná literárna postava je hlavná alebo vedľajšia postava.  
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(Hlavná postava zohráva v príbehu hlavnú úlohu, príbeh sa sústreďuje okolo nej a je podrobne 
prepracovaná. Vedľajšia postava zohráva v príbehu vedľajšiu úlohu, nebýva podrobne vykreslená, 
v príbehu sa objavuje len občas.) 
Čo ťa na nej zaujalo? 
Žiaci vyjadrujú svoj názor.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. vymyslené pravidlá pre žiakov. 
Ako vyzerá? 
Žiaci opíšu fyzický výzor postavy. Ak sa v knihe opis vybranej postavy nenachádza, žiaci napíšu svoju 
predstavu o postave, ako si ju po prečítaní textu predstavujú.  
Ak sa v knihe nachádza ilustrácia danej postavy, môžu si ňou žiaci pomôcť.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. veľký, fúzatý, nosí modré nohavice. 
Aké má vlastnosti?  
Žiaci opíšu vlastnosti postavy. Ak nie sú presne dané v texte, môžu ich definovať zo správania postavy, 
z jej reakcií.   
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. usilovný, pracovitý, zodpovedný... 
 
Sú v knihe slová, ktorým nerozumieš? Ak áno, napíš ich a zisti, čo znamenajú.   
Žiaci si počas čítania knihy zaznamenávajú slová, ktorým nerozumeli. Pomocou internetu, slovníkov 
alebo s pomocou dospelých zistia, čo znamenajú. Zistenia si zapíšu. 
Ak žiaci také slová nenašli, úloha môže zostať nevyriešená. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej zdatnosti žiakov.  
Napr.  zapišťali            vydali prenikavo ostrý, vysoký zvuk  

futbal    loptová hra 
neumorí   neunaví 

 
Vyber si časť knihy, ktorá sa ti najmenej páčila. Navrhni a napíš, ako by si túto časť zmenil/-a.  
Nakresli do obrázka lampy ilustráciu k zmenenej časti.  
Žiaci majú možnosť zmeniť príbeh podľa seba. Vyberú si časť, v ktorej by v príbehu radi niečo 
zmenili, a jednoducho, vlastnými slovami opíšu, ako by ju zmenili. 
K zmenenej časti potom nakreslia ilustráciu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Teofila by nenaháňala po školskej jedálni lyžička. Namiesto polievky by 
dostal makové buchty.  
 
POZOR! Túto úlohu vypracuj až po dočítaní knihy. 
Vypíš poslednú vetu z knihy. 
Úlohu žiaci riešia až po dočítaní knihy, aby sa predčasne nedozvedeli koniec príbehu.  
Do riešenia tejto úlohy nerátame obsah. Ide o vetu v príbehu. 
Ak je veta príliš dlhá, môžu žiaci vypísať posledných päť slov, prípadne vetu napísať na voľné riadky 
v Mojich poznámkach na str. 4 alebo 31.  
Možné riešenie: Nám tu bolo v knižke spolu príma, čiže na 1.  
 
Okraj 
Pozorne si prečítaj všetky mená. Nachádza sa medzi nimi meno spisovateľa/ky tejto knihy? 
Ak áno, zakrúžkuj ho.  
Ak nie, dopíš ho do obrázka ceruzky 
Žiaci si prečítajú všetky mená na okraji a hľadajú, či sa rodné meno spisovateľa Daniela Heviera 
nachádza medzi nimi.  
Správne riešenie: Rodné meno autora na nachádza na str. 16 vľavo. Žiaci zakrúžkujú meno Daniel. 
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Strana 18 
 
Vyhľadaj a označ v dvojsmerovke slová, ktoré súvisia s čítaním. Pomôž si obrázkami. 
Správne riešenie: lampa, oči, autor, kniha, lupa 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o tom, ako veci z dvojsmerovky súvisia 
s čítaním. Napr. prostredníctvom očí čítame; lampu používame, aby sme večer mohli čítať; autor 
napíše knihu, ktorú potom čítame; kniha je na čítanie; lupu používame na čítanie drobných písmen.  
Žiaci porozmýšľajú a povedia, ktoré ďalšie veci súvisia s čítaním. 
 
Ahoj, čitateľ! Máš doma knihy, ktoré už nečítaš? Prines ich do našej knižnice. 
Napíš adresu najbližšej knižnice v tvojej obci. 
Žiaci zistia a napíšu adresu knižnice. Môžu si pomôcť internetom. 
 
Vymysli a napíš jedno nezvyčajné pravidlo, ktoré by sa mohlo dodržiavať pri návšteve knižnice. 
Žiaci využívajú svoju fantáziu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. V priestoroch knižnice sa rozprávame len po japonsky.  
 
Napíš esemesku ľubovoľnej postave z knihy. 
Cieľom tejto úlohy je poukázať, že aj text esemesky by mal byť ucelený, zmysluplný a napísaný 
gramaticky správne  
V riešení úlohy žiaci môžu napríklad komentovať dianie v knihe, odovzdať radu konkrétnej postave, 
vtipne zhodnotiť niektorý atribút jej správania a pod. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ahoj, Teofil. Kúp si plastový príbor! S pozdravom Jano. 
 
V triede/škole môžete usporiadať knižnú výmenu. Stačí, keď prinesiete knihy, ktoré už nečítate, 
a vymeníte si ich medzi sebou. 
Návrh na triednu/školskú aktivitu. Žiaci si z domu po schválení rodičov prinesú do školy knihy, ktoré 
už prečítali a povymieňajú si ich medzi sebou. 
 
Okraj 
Prečítaj si pozorne nárečové slová. Vyber a zakrúžkuj možnosť, ktorá je podľa teba správna. 
V pravom rohu nájdeš správne odpovede. 
Správna možnosť je vždy len jedna.  
Správne riešenie si môžu žiaci skontrolovať samostatne, keďže je uvedené na str. 18 v pravom hornom 
rohu.  
 
Strana 19 
 
Rieš úlohy v balónoch. Vždy, keď splníš úlohu, spoj balón buď s Eliškou alebo s Kamilom. 
Spojil/-a si všetky balóny s deťmi?   
Žiaci priraďujú balóny k deťom ľubovoľne, podľa seba. Aby mohli spojiť balón s dieťaťom, musia 
splniť úlohu, ktorá je napísaná v balóne. 
 
Ružový: 
Vyber časť príbehu a prečítaj ju nahlas. Predstavuj si pri tom, že si moderátor/-ka v televízii. 
Žiaci si precvičujú hlasné čítanie, dbajú na moduláciu hlasu. 
 
Žltý: 
Vedel/a by si  podľa tejto knihy natočiť film? Ak áno, skús vybrať ľudí zo svojho okolia, ktorí 
by si v ňom zahrali. Doplň vety. 
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Žiaci porozmýšľajú, kto z ich okolia by hral ktorú postavu z knihy. Môžu sa inšpirovať povahou 
postavy, jej vzhľadom, alebo len svojim pocitom. Do viet doplnia názov postavy a meno konkrétnej 
osoby, ktorá by ju hrala.  
 
Tyrkysový: 
Požiadaj niekoho,  aby urobil túto úlohu.   
Napíš prvú vec, ktorá ti napadne pri slove KAMARÁT. 
Žiaci si môžu vymeniť zošity medzi sebou, prípadne poprosiť rodiča, alebo súrodenca.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. futbal. 
 
Hnedý: 
Koľko máš rokov? Nalistuj stranu v knihe s týmto číslom. Prečítaj text na tejto strane. Vypíš z 
textu najkratšiu vetu. 
Žiaci nalistujú v knihe číslo strany podľa svojho veku. Hľadajú najkratšiu vetu, ktorú potom napíšu na 
linajky v balóne. 
Riešenia sa líšia podľa veku žiakov. Ak má žiak 8 rokov, nalistuje si stranu 8 a vypíše z nej najkratšiu 
vetu. 
Možné riešenie: Tvrdosť stupeň 3. 
 
Červený: 
Vyfarbi všetky plôšky s číslom 3 zelenou farbičkou na obrázku na strane 32. 

Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Futbal s papučou.  
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KNIHA 3c 
Metodické poznámky ku knihe Mach a Šebestová v škole  

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 15 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Mach a Šebestová v škole 

Spisovateľ/-ka Miloš Macourek 

Ilustrátor/-ka Adolf Born 

Literárna forma próza 

Vydavateľstvo Albatros (2014) 

 

O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do okienok meno a priezvisko spisovateľa/spisovateľky knihy alebo časti knihy. Píš 
veľkým tlačeným písmom. 
Žiaci pri písaní mena a priezviska dodržujú pravidlo: 1 okienko – 1 písmeno. 
Správne riešenie:  
M I L O Š M A C O U R E K    

 
Odpíš písmená z mena a priezviska tak, aby sa neopakovali. Samohlásky vyfarbi červenou 
farbou. Spoluhlásky vyfarbi zelenou farbou.   
Pri riešení úlohy musia žiaci pozorne prepisovať písmená, aby sa nepomýlili. Žiaci najskôr prepíšu 
písmená, potom ich vyfarbia podľa zadania. 
Správne riešenie: 
M I L O Š A C U R E K           

  
Utvor z písmen ľubovoľné slová. Písmená sa môžu v slovách opakovať. Nemusíš použiť všetky 
písmená. 
Žiaci z písmen v predchádzajúcej úlohe utvoria slová. Slová zapíšu ľubovoľným typom písma podľa 
svojho výberu (tlačené, písané).  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. milo, Laco, šik, lom, šok, maco, Marek, lokša, ruka, škola, cukor... 
 
O VYDAVATEĽSTVE 
Napíš, v ktorom roku bola kniha vydaná. 
Žiaci si rok vydania vyhľadajú v prečítanej knihe. Rok zapíšu na linajku v kalendári.  
Riešenie sa líši v závislosti od roku vydania knihy, napr. 2014. 
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Zakrúžkuj názvy povolaní, ktoré sa podieľajú na tvorbe knihy. Pomôž si informáciami v knihe. 
Žiaci si môžu pomôcť informáciami v tiráži knihy, prípadne vyhľadávaním na internete.  
Správne riešenie: redaktor/-ka, grafik/grafička, autor/-ka, ilustrátor/-ka. 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci si v skupinách, príp. samostatne môžu pripraviť informácie 
o jednotlivých povolaniach. Po odprezentovaní môže učiteľ/-ka spraviť anketu, ktoré povolanie žiakov 
najviac zaujalo.  
 
Okraj 
Zakrúžkuj názvy mesiacov, počas ktorých si čítal/a túto knihu. 
Úloha prepojená s učivom prvouky. Žiaci si zopakujú názvy mesiacov v roku.   
 
Dvojstrana 16 – 17 
 
O KNIHE 3 
Vyber si príbeh alebo časť knihy. Napíš názov príbehu alebo časti knihy. 
Žiaci si z knihy vyberú jeden príbeh, kapitolu alebo jednu časť, s ktorou budú pracovať.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu žiakov, napr. O tom, ako Mach a Šebestová vyliečili Kropáčikovi 
angínu. 
Napíš odpovede na otázky.  
Kde sa príbeh odohráva? 
Možné riešenie: v škole 
Kto príbeh rozpráva? 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať, rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor, alebo literárna postava.)  
Možné riešenie: autor Miloš Macourek 
Kto je hlavný hrdina príbehu? Môže ich byť viac.  
Možné riešenie: Mach a Šebestová 
 
Vyber z knihy situáciu, ktorá ťa rozveselila. Zapíš ju dvoma vetami. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ako Mach a Šebestová bojovali s bacilmi. Ako sa Mach a Šebestová 
zmenšovali a boli menší než pripináčik a stále sa zmenšovali... 
Napíš, čo ťa na situácii rozveselilo. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď Mach a Šebestová vliezli do úst a videli Kropáčikov velikánsky jazyk, 
ktorý bol samý fľak, skúšali fľaky vydrhnúť, ale Jonatán štekal a oni sa zľakli, lebo pred sebou videli 
asi šesťstoosemdesiat veľkých bacilov... 
 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do literárneho žánru.  
Správne riešenie: autorské rozprávky  
 
Vyhľadaj v knihách a vypíš aspoň dve prirovnania. 
Pred riešením úlohy si žiaci zopakujú, čo je prirovnanie. (Prirovnanie je porovnanie dvoch, alebo 
viacerých predmetov, osôb, javov na základe zhodných a odlišných vlastností.)  
Žiaci sa pri riešení úlohy učia rozoznávať prirovnania v texte a orientovať sa v texte. 
Možné riešenie: štekám ako hrom, správa sa ako normálny pes, správa sa ako šialenec, postavili triedu 
ako pri fotografovaní... 
Vymysli a napíš jedno prirovnanie o sebe. 
Na základe vedomostí osvojených v predchádzajúcej úlohe, žiaci vymýšľajú prirovnanie o sebe. Ide o 
sebahodnotenie, keď sa žiaci zamerajú na svoj fyzický zjav, vlastnosti, správanie, charakteristický 
znak...  
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Riešenia sa môžu líšiť, napr. tancujem ako Michael Jackson. 
 
Vyber si z knihy jednu literárnu postavu, ktorá ťa zaujala. Napíš jej meno.   
Odporúčame, aby učiteľ/-ka upozornil/-a žiakov na to, že literárna postava môže byť človek, zviera, 
alebo aj čarovný predmet (v tomto prípade hovoriace slúchadlo).  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Jonatán. 
Označ správnu možnosť a odpovedz na otázky.  
Je to:         □   hlavná postava             □  vedľajšia postava 
Úlohou žiakov je rozlíšiť, či nimi vybraná literárna postava je hlavná alebo vedľajšia postava.  
(Hlavná postava zohráva v príbehu hlavnú úlohu, príbeh sa sústreďuje okolo nej a je podrobne 
prepracovaná. Vedľajšia postava zohráva v príbehu vedľajšiu úlohu, nebýva podrobne vykreslená, 
v príbehu sa objavuje len občas.) 
Čo ťa na nej zaujalo? 
Žiaci vyjadrujú svoj názor.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. veselosť, oddanosť, kamarátstvo. 
Ako vyzerá? 
Žiaci opíšu fyzický výzor postavy. Ak sa v knihe opis vybranej postavy nenachádza, žiaci napíšu svoju 
predstavu o postave, ako si ju po prečítaní textu predstavujú.  
Ak sa v knihe nachádza ilustrácia danej postavy, môžu si ňou žiaci pomôcť.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. veľký, mohutný, vlasatý... 
Aké má vlastnosti?  
Žiaci opíšu vlastnosti postavy. Ak nie sú presne dané v texte, môžu ich definovať zo správania postavy, 
z jej reakcií.   
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej postavy, napr. verný psí kamarát, rád naháňa mačku Micku, rád 
behá. 
 
Sú v knihe slová, ktorým nerozumieš? Ak áno, napíš ich a zisti, čo znamenajú.   
Žiaci si počas čítania knihy zaznamenávajú slová, ktorým nerozumeli. Pomocou internetu, slovníkov 
alebo s pomocou dospelých zistia, čo znamenajú. Zistenia si zapíšu. 
Ak žiaci také slová nenašli, úloha môže zostať nevyriešená. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa čitateľskej zdatnosti žiakov, napr. prskala – hnevala sa, činžiak – panelák, 
stuhla – zľakla sa. 
 
Vyber si časť knihy, ktorá sa ti najmenej páčila. Navrhni a napíš, ako by si túto časť zmenil/-a.  
Nakresli do obrázka lampy ilustráciu k zmenenej časti.  
Žiaci majú možnosť zmeniť príbeh podľa seba. Vyberú si časť, v ktorej by v príbehu radi niečo 
zmenili, a jednoducho, vlastnými slovami opíšu, ako by ju zmenili. 
K zmenenej časti potom nakreslia ilustráciu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ako šli s celou triedou do zoologickej záhrady a pomáhali zvieratám, aby 
neboli choré, použili slúchadlo a odrazu bol každý veselý a usmieval sa... 
 
POZOR! Túto úlohu vypracuj až po dočítaní knihy. 
Vypíš poslednú vetu z knihy. 
Úlohu žiaci riešia až po dočítaní knihy, aby sa predčasne nedozvedeli koniec príbehu.  
Do riešenia tejto úlohy nerátame obsah. Ide o vetu v príbehu. 
Ak je veta príliš dlhá, môžu žiaci vypísať posledných päť slov, prípadne vetu napísať na voľné riadky 
v Mojich poznámkach na str. 4 alebo 31.  
Možné riešenie: A keď šli Mach so Šebestovou zo školy a Jonatán im pribehol naproti a štekala 
poskakoval okolo, Mach povedal, človeče, Šebestová, my budeme určite správnymi pánmi tvorstva, 
pretože Jonatán je už dnes náš najlepší kamarát. 
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Okraj 
Pozorne si prečítaj všetky mená. Nachádza sa medzi nimi meno spisovateľa/ky tejto knihy? 
Ak áno, zakrúžkuj ho.  
Ak nie, dopíš ho do obrázka ceruzky 
Žiaci si prečítajú všetky mená na okraji a hľadajú, či sa rodné meno spisovateľa Miloša Macourka 
nachádza medzi nimi.  
Správne riešenie: Rodné meno autora sa nachádza na str. 17 vpravo. Žiaci zakrúžkujú meno Miloš. 
 
Strana 18 
 
Vyhľadaj a označ v dvojsmerovke slová, ktoré súvisia s čítaním. Pomôž si obrázkami. 
Správne riešenie: lampa, oči, autor, kniha, lupa 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o tom, ako veci z dvojsmerovky súvisia 
s čítaním. Napr. prostredníctvom očí čítame; lampu používame, aby sme večer mohli čítať; autor 
napíše knihu, ktorú potom čítame; kniha je na čítanie; lupu používame na čítanie drobných písmen.  
Žiaci porozmýšľajú a povedia, ktoré ďalšie veci súvisia s čítaním. 
 
Ahoj, čitateľ! Máš doma knihy, ktoré už nečítaš? Prines ich do našej knižnice. 
Napíš adresu najbližšej knižnice v tvojej obci. 
Žiaci zistia a napíšu adresu knižnice. Môžu si pomôcť internetom.  
 
Vymysli a napíš jedno nezvyčajné pravidlo, ktoré by sa mohlo dodržiavať pri návšteve knižnice. 
Žiaci využívajú svoju fantáziu.  
Riešenia sa líšia, napr. Do knižnice chodíme oblečení tak ako hlavné postavy v knihách, ktoré sme 
čítali.  
 
Napíš esemesku ľubovoľnej postave z knihy. 
Cieľom tejto úlohy je poukázať, že aj text esemesky by mal byť ucelený, zmysluplný a napísaný 
gramaticky správne. 
V riešení úlohy žiaci môžu napríklad komentovať dianie v knihe, odovzdať radu konkrétnej postave, 
vtipne zhodnotiť niektorý atribút jej správania a pod. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ahoj, Mach! Prosím, požičaj mi slúchadlo, zajtra máme písomku. 
Kristína.  
 
V triede/škole môžete usporiadať knižnú výmenu. Stačí, keď prinesiete knihy, ktoré už nečítate, 
a vymeníte si ich medzi sebou. 
Návrh na triednu/školskú aktivitu. Žiaci si z domu po schválení rodičov prinesú do školy knihy, ktoré 
už prečítali a vymenia si ich medzi sebou. 
 
Okraj 
Prečítaj si pozorne nárečové slová. Vyber a zakrúžkuj možnosť, ktorá je podľa teba správna. 
V pravom rohu nájdeš správne odpovede. 
Správna možnosť je vždy len jedna.  
Správne riešenie si môžu žiaci skontrolovať samostatne, keďže je uvedené na str. 18 v pravom hornom 
rohu.  
 
Strana 19 
 
Rieš úlohy v balónoch. Vždy, keď splníš úlohu, spoj balón buď s Eliškou alebo s Kamilom. 
Spojil/-a si všetky balóny s deťmi?   
Žiaci priraďujú balóny k deťom ľubovoľne, podľa seba. Aby mohli spojiť balón s dieťaťom, musia 
splniť úlohu, ktorá je napísaná v balóne. 
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Ružový: 
Vyber časť príbehu a prečítaj ju nahlas. Predstavuj si pri tom, že si moderátor/ka v televízii. 
Žiaci si precvičujú hlasné čítanie, dbajú na moduláciu hlasu. 
 
Žltý: 
Vedel/a by si  podľa tejto knihy natočiť film? Ak áno, skús vybrať ľudí zo svojho okolia, ktorí 
by si v ňom zahrali. Doplň vety. 
Žiaci porozmýšľajú, kto z ich okolia by hral ktorú postavu z knihy. Môžu sa inšpirovať povahou 
postavy, jej vzhľadom alebo len svojím pocitom. Do viet doplnia názov postavy a meno konkrétnej 
osoby, ktorá by ju hrala.  
 
Tyrkysový: 
Požiadaj niekoho,  aby urobil túto úlohu.   
Napíš prvú vec, ktorá ti napadne pri slove KAMARÁT. 
Žiaci si môžu vymeniť zošity medzi sebou, prípadne poprosiť rodiča, alebo súrodenca.  
Riešenia sa líšia, napr. plyšový pes.  
 
Hnedý: 
Koľko máš rokov? Nalistuj stranu v knihe s týmto číslom. Prečítaj text na tejto strane. Vypíš z 
textu najkratšiu vetu. 
Žiaci nalistujú v knihe číslo strany podľa svojho veku. Hľadajú najkratšiu vetu, ktorú potom napíšu na 
linajky v balóne. 
Riešenia sa líšia podľa veku žiakov. Ak má žiak 9 rokov, nalistuje si stranu 9 a vypíše z nej najkratšiu 
vetu. 
Možné riešenie: O tom, ako Mach a Šebestová získali odtrhnuté slúchadlo (Na tejto strane sa nachádza 
len nadpis. Nadpis sa tiež považuje za vetu, aj keď sa nekončí bodkou.) 
 
Červený: 
Vyfarbi zelenou farbou všetky plôšky s číslom 3 na obrázku na strane 32. 

Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Mach a Šebestová v 
škole. 
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KNIHA 4a 
Metodické poznámky ku knihe Básničkový karneval 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 20  
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Básničkový karneval 

 

Spisovateľ/-ka Ivona Ďuričová 
 

Ilustrátor/-ka Katarína Ilkovičová 

Literárna forma poézia         

Vydavateľstvo Príroda (2014) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do tabuľky údaje o spisovateľovi/spisovateľke tejto knihy. Ak je ich viac, vyber si z nich 
jedného/jednu. Potrebné informácie nájdeš v knihách alebo ti ich radi poskytnú v najbližšej 
knižnici. 
Cieľom úlohy je viesť žiakov k samostatnému zberu a zápisu údajov. V prípade potreby si môžu 
pomôcť internetom alebo údaje vyhľadajú v knižnici.  
Správne riešenie:  
Meno: Ivona  
Priezvisko: Ďuričová 
Miesto narodenia: Rožňavské Bystré (Gemer) 
Táto informácia bude pre žiakov ťažšie vypátrateľná, preto ak celá trieda číta rovnakú knihu, môže 
dať učiteľ/-ka žiakom úlohu spoločne zistiť, kde sa spisovateľka narodila. Žiak/žiačka, ktorý/-á to zistí, 
sa podelí o informáciu s ostatnými žiakmi. Učiteľ/-ka môže zvoliť motivačnú odmenu. 
Prikladáme internetový zdroj, kde sa uvádza miesto narodenia autorky (uvedené v spodnom odseku). 
http://zajtrajsienoviny.sk/2015/03/spievajme-si-basnicku-recitujme-pesnicku-nosia-lienky-podkolienky/ ) 
Rok narodenia: 1964   
Táto informácia bude tiež pre žiakov ťažšie vypátrateľná. Ak celá trieda číta rovnakú knihu, môže dať 
učiteľ/-ka žiakom úlohu spoločne zistiť, v ktorom roku sa spisovateľka narodila. Žiak/žiačka, ktorý/-á 
to zistí, sa podelí o informáciu s ostatnými. Učiteľ/-ka môže zvoliť motivačnú odmenu. 
Prikladáme internetový zdroj, kde sa uvádza rok narodenia autorky. 
http://old.majgemer.sk/gemer/duricovasnenie.htm) 
Názvy kníh, ktoré napísal/-a: Zvieratká z abecedy, Veselá abeceda, Prečo lienky nosia podkolienky, 
Vtáčie dobrodružstvá... 
Zaujímavá informácia: Ivona Ďuričová po skončení gymnázia vyštudovala Vysokú školu 
poľnohospodársku v Nitre a odišla do Bratislavy, kde momentálne žije a tvorí. Do literatúry vstúpila 
zbierkou Básnenie. Nasledovali knihy pre dospelých a napokon sa rozhodla písať aj pre deti.  

http://zajtrajsienoviny.sk/2015/03/spievajme-si-basnicku-recitujme-pesnicku-nosia-lienky-podkolienky/
http://zajtrajsienoviny.sk/2015/03/spievajme-si-basnicku-recitujme-pesnicku-nosia-lienky-podkolienky/
http://old.majgemer.sk/gemer/duricovasnenie.htm
http://old.majgemer.sk/gemer/duricovasnenie.htm
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Napíš aspoň tri možnosti, čo môžeš urobiť, ak si chceš prečítať knihu, ktorú nemáš 
v domácej knižnici. 
Pri tejto úlohe môže učiteľ/-ka upriamiť pozornosť žiakov aj na súčasný trend čítania e-kníh, ktoré sa 
dajú čítať na PC, mobilnom telefóne, tablete alebo v čítačke.  
Možné riešenie: kúpiť knihu, požičať si knihu v knižnici, požičať si knihu od kamaráta, priať si knihu 
ako darček k sviatku, stiahnuť si e-knihu... 
 
Označ v predchádzajúcej úlohe ✓ možnosti, ktoré si počas tohto roka využil/-a. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o možnostiach z úlohy vyššie. Napr. 
Dostávate knihy ako darček k narodeninám? Viete, ako sa požičiavajú knihy z obecnej knižnice? Viete 
čo je e-kniha? Čítali ste už e-knihu? Ktorú možnosť využívate najčastejšie?... 
 
Okraj 
Vždy, keď budeš čítať túto knihu, zakrúžkuj, aké je vonku počasie. Každú možnosť môžeš 
zakrúžkovať viackrát. 
Úloha je prepojená s prírodovedou.  
Žiaci môžu zakrúžkovať obrázok aj slovo, prípadne len jednu časť (buď obrázok, alebo slovo). 
Zvolenú možnosť krúžkovania uplatňujú pri čítaní celej knihy. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor, či sa už stretli so symbolmi, ktoré 
označujú počasie, v akom počasí sa im čítalo najlepšie a prečo. 
 
Strana 21  
 
O KNIHE 4 
Vyber si jednu báseň. Vypracuj úlohy. 
Žiaci si zopakujú, čo je báseň a poézia. (Báseň je dielo písané vo veršoch, veršované diela sa nazývajú 
poézia.)   
Napíš názov básne. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Hviezdička Stella. 
 
Porozmýšľaj a napíš, podľa čoho zvolil/-a spisovateľ/-ka názov básne.  
Žiaci si prečítajú celú báseň a hľadajú súvislosť medzi textom a nadpisom. 
Odporúčame upozorniť žiakov na to, že niekedy to spisovateľ/-ka vysvetlí priamo v texte básne, 
inokedy na to musia žiaci prísť sami.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. báseň je o hviezdičke, ktorá sa volá Stella. 
 
Napíš, čo ťa na básni zaujalo. 
Žiaci formulujú svoje myšlienky do vety/viet. (Môžu sa zamerať na dĺžku básne, obsah, použité 
slová...) 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. zaujalo ma, že sa z hviezdy na nebi sa stala morská hviezdica.  
 
Vypíš z básne jeden verš, ktorý sa ti páčil. 
Žiaci si zopakujú, čo je verš (Verš je jeden riadok básne.). Žiaci si znovu báseň prečítajú a vypíšu daný 
verš.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Nevšedne žiariť chcela,... 
Vymysli k nemu druhý verš tak, aby sa slová na konci riadkov rýmovali. 
Žiaci tvoria rým na vybraný verš. Najprv si zopakujú, čo je rým (Rým je zvuková zhoda slabík na 
konci veršov.) Do úvahy berieme úroveň uchopenia jazyka žiakmi. Oceníme každý pokus o rým. 
Takýto spôsob tvorenia rýmov môže učiteľ/-ka využiť aj počas hodín SJ zameraných na čítanie, napr. 
ako rozcvičku na tabuli vo fáze motivácie. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. kamarátov by mala veľa. 
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Označ ✓ každú úlohu, ktorú si splnil/-a.  
Pomocou hrových úloh žiaci pracujú s básňou a s moduláciou hlasu.  
Žiaci nemusia mať označené ✓ všetky okienka, ak sa im niektorá úloha nepáči, odporúčame dať im 
voľnosť túto úlohu nesplniť. Učiteľ/-ka im však môže priebežne pripomenúť možnosť vrátiť sa 
k úlohe.  
 
Okraj 
Zober si päť farebných ceruziek. Vyfarbi rovnakou farbou dvojicu slov, ktoré sa rýmujú. 
Správne riešenie: láska – páska, hrad – rád, gesto – mesto, cmúľa – gúľa, teta – veta. 
 
Dvojstrana 22 – 23 
 
Vyber si ďalšiu báseň (inú ako na predchádzajúcej strane). Vypracuj úlohy. 
Žiaci si z knihy vyberú inú báseň ako na strane 21. 
Napíš názov básne.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Čo letí na sociálnej sieti. 
 
Prečítaj nahlas časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval strach. 
Prečítaj tú istú časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval radosť. 
Žiaci pracujú s moduláciou hlasu.  
Žiaci sa pri čítaní môžu nahrávať (napr. na mobilný telefón), následne si vypočujú svoj hlas 
a vyhodnotia, či sa im podarilo úlohu splniť. Ak nie, úlohu zopakujú. 
Zakrúžkuj oblak so zadaním, podľa ktorého sa ti čítalo lepšie. 
Žiaci zhodnotia, či sa im báseň čítala lepšie, keď ju hovorili so strachom alebo s radosťou.  
 
Prečítaj prvých päť veršov básne. Vytvor k nim ilustráciu. 
Ak sa pri básni nachádza ilustrácia, odporúčame žiakov podnecovať k tomu, aby použili vlastnú 
fantáziu, aby ilustráciu neobkresľovali ani nenapodobňovali. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Porozmýšľaj a napíš krátky text o významnej situácii, ktorá sa v básni odohrala. 
Žiaci si báseň znova prečítajú. Pri písaní použijú jednoduché vety. 
Pri niektorých básňach môže byť táto úloha ťažšia. Žiaci preto jej riešeniu musia venovať dlhší čas. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Na sociálnej sieti kamaráti píšu, čo budú robiť. Posielajú si fotky. 
 
Rýmovací plagát  
V triede si môžete vytvoriť „rýmovací plagát“. 
Aktivita vhodná na prácu v triednom kolektíve. Žiaci postupujú podľa zadania. 
Postup:  

1. Žiaci sa sami alebo s pomocou učiteľa/učiteľky rozdelia do skupín. Každá skupina si vezme 
jeden papier (môže byť farebne odlíšený).  

2. Žiaci v knihe, ktorú práve čítajú, vyhľadajú slová podľa zadania učiteľa/učiteľky, napr. 1. 
skupina hľadá veselé slová, 2. skupina hľadá smutné slová, 3. skupina hľadá slová s veľkým 
začiatočným písmenom, 4. skupina hľadá slová, ktoré vyjadrujú pohyb, 5. skupina hľadá slová, 
ktoré opisujú veci... 

3. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, aby slová písali pod seba. 
4. Potom si skupiny papiere medzi sebou vymenia. K slovám na papieri vymyslia a napíšu rýmy.  
5. Žiaci napokon všetky papiere pospájajú lepiacou páskou do jedného plagátu. 
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Ukážka „rýmovacieho plagátu“: 

 
 
Vypíš prvé dva verše básne. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr.  Letí, letí, všetko letí... 

Hrávali sa dávno deti. 
 
Verše nahlas prečítaj. 
Žiaci pri hlasnom čítaní dbajú na správnu artikuláciu, dodržiavajú správnu výslovnosť.  
 
Zameň všetky samohlásky v týchto dvoch veršoch za samohlásku e. Zamenené verše napíš 
a prečítaj.  
Učiteľ/-ka zdôrazní, že vo veršoch žiaci nahrádzajú samohláskou e len samohlásky. Ak sa v texte 
nachádzajú dvojhlásky, podľa zadania ostávajú nezmenené.  
Pri čítaní zmenených veršov sa žiaci zabavia na znení niektorých slov.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa básne, napr.  Lete, lete, všetke lete... 

Hrevele se devne dete. 
 
Po splnení týchto úloh vyfarbi hnedou farbičkou všetky plôšky s číslom 4 na obrázku na s. 32. 
Ak žiaci splnia všetky tri úlohy v obláčikoch na strane 23, môžu si v certifikáte na strane 32 vyfarbiť 
všetky plôšky s číslom 4. 
 
Napíš slová v abecednom poradí.  
Žiaci si zopakujú abecedu a pravidlá zoraďovania slov podľa abecedy. 
Správne riešenie: báseň, ilustrátor, poézia, próza, rým, sloha, spisovateľ 
 
Poznáš podobnú báseň?  
Žiaci odpoveď ľubovoľne označia (vyfarbia, zaškrtnú, zakrúžkujú). 
Riešenia sa môžu líšiť. 
Ak áno, napíš jej názov.  
Ak žiaci zvolili odpoveď áno, napíšu názov básne. 
Ak žiaci zvolili odpoveď nie, riadok ostáva prázdny, žiaci nenapíšu nič. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vymysli a napíš jednoduchú hádanku s odpoveďou, ktorá sa bude týkať vybranej básne.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa jazykových schopností žiakov. 
Napr. Čo bolo na fotke, ktorú poslala Žaneta? 
Odpoveď: jarné kvety 
 



45 
 

Okraj 
Označ mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. (Pomôž si Čítankou pre tretí 
ročník ZŠ.) 
Žiaci označia (zakrúžkujú, podčiarknu) mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. 
Môžu si pomôcť obsahom v Čítanke pre tretí ročník Zš.  
Správne riešenie: Dušan Dušek, Dana Podracká, Daniel Hevier, Krista Bendová, Jozef Cíger 
Hronský, Jozef Pavlovič, Jaroslava Blažková, Tomáš Janovic 
 
Strana 24 
 
Pozorne si prezri komiks. Vyfarbi obrázky, na ktorých sa deti podľa teba správajú vhodne. 
Komiks znázorňuje deti a pani učiteľku na ceste do knižnice a v knižnici. 
Žiaci si pozorne prezrú každý obrázok a vyfarbia obrázky, ktoré podľa nich znázorňujú vhodné 
správanie na ceste do knižnice a v samotnej knižnici.  
Vysvetlenie obrázkov a správne riešenie (označené modrou):  

 
Žiaci sa na ceste do knižnice nesprávajú slušne, provokujú sa. 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci v tichosti sedia a počúvajú pani učiteľku.  
 
 
 
 
 
 
 
Žiak si vyberá knihu, žiačka knihu vracia, slušne ju podáva pani 
učiteľke.  
 
 
 

 
Žiaci nesprávne narábajú s knihami, ničia ich. Nesprávajú sa slušne 
k pani učiteľke.  
 
 
 
 
 

 
Návrh na rozhovor:  
Odporúčame viesť so žiakmi o obrázkoch rozhovor. Obrázky môžu slúžiť ako motivácia pred 
návštevou knižnice. Učiteľ/-ka zopakuje so žiakmi pravidlá správania v knižnici (v školskej aj 
obecnej) a porozpráva sa s nimi aj o tom, ako sa zaobchádzať s požičanými aj vlastnými knihami. 
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Porovnaj situácie na obrázkoch s radami pre bystrých čitateľov na strane 30. Označ zelenou 
fajkou obrázky, na ktorých sa deti správajú podľa týchto rád. 
Žiaci si prečítajú 7 rád pre bystrých čitateľov, ktoré sa nachádzajú na strane 30.  
 
Správne riešenie: 

 
 
Doplň do veršov slová po písmenách. Dozvieš sa, ako sa treba správať ku knihám. 
Žiaci podľa pravidla rýmovania slov na konci riadka doplnia slovo. 
Môžu im pomôcť čiarky: 1 čiarka – 1 písmeno. 
Správne riešenie: 
Čmárať do knihy? To teda nie! 
Knihy sú predsa na Č Í T A N I E. 
 
Každá K N I H A miesto má, 
z poličky sa usmieva. 
 
Pri čítaní čisté R U K Y maj, 
knihy nenič, nefúľaj! 
 
Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Básničkový karneval.  
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KNIHA 4b 
Metodické poznámky ku knihe Vyhoďme si z kopýtka! 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 20  
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Vyhoďme si z kopýtka! 

Spisovateľ/-ka Štefan Moravčík  

Ilustrátor/-ka Martin Kellenberger 

Literárna forma poézia         

Vydavateľstvo Matice slovenskej (2004) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do tabuľky údaje o spisovateľovi/spisovateľke tejto knihy. Ak je ich viac, vyber si z nich 
jedného/jednu. Potrebné informácie nájdeš v knihách alebo ti ich radi poskytnú v najbližšej 
knižnici. 
Cieľom úlohy je viesť žiakov k samostatnému zberu a zápisu údajov. V prípade potreby si môžu 
pomôcť internetom alebo údaje vyhľadajú v knižnici.  
Správne riešenie:  
Meno: Štefan  
Priezvisko: Moravčík 
Miesto narodenia: Jakubov  
Rok narodenia: 1943   
Názvy kníh, ktoré napísal/-a: Raketa so zlatým chvostom; Abeceda spať mi nedá; Adam v škole 
nesedel; Prvák, prvák, vystrč rožky!; Opice na lane... 
Zaujímavá informácia: Narodil sa v rodine roľníka. Pracoval ako tlačový redaktor. Prvé diela 
publikoval v študentských časopisoch Echo a Reflex. Tvoril aj pod menom Roman Štefančík. 
 
Napíš aspoň tri možnosti, čo môžeš urobiť, ak si chceš prečítať knihu, ktorú nemáš 
v domácej knižnici. 
Pri tejto úlohe môže učiteľ/-ka upriamiť pozornosť žiakov aj na súčasný trend čítania e-kníh, ktoré sa 
dajú čítať na PC, mobilnom telefóne, tablete alebo v čítačke.  
Možné riešenie: kúpiť knihu, požičať si knihu v knižnici, požičať si knihu od kamaráta, priať si knihu 
ako darček k sviatku, stiahnuť si e-knihu... 
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Označ v predchádzajúcej úlohe ✓ možnosti, ktoré si počas tohto roku využil/-a. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o možnostiach z úlohy vyššie. Napr. 
Dostávate knihy ako darček k narodeninám? Viete, ako sa požičiavajú knihy z obecnej knižnice? Viete 
čo je e-kniha? Čítali ste už e-knihu? Ktorú možnosť využívate najčastejšie?... 
 
Okraj 
Vždy, keď budeš čítať túto knihu, zakrúžkuj, aké je vonku počasie. Každú možnosť môžeš 
zakrúžkovať viackrát. 
Úloha je prepojená s prírodovedou.  
Žiaci môžu zakrúžkovať obrázok aj slovo, prípadne len jednu časť (buď obrázok, alebo slovo). 
Zvolenú možnosť krúžkovania uplatňujú pri čítaní celej knihy. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor, či sa už stretli so symbolmi, ktoré 
označujú počasie, v akom počasí sa im čítalo najlepšie a prečo. 
 
Strana 21  
 
O KNIHE 4 
Vyber si jednu báseň. Vypracuj úlohy. 
Žiaci si zopakujú, čo je báseň a poézia. (Báseň je dielo písané vo veršoch, veršované diela sa nazývajú 
poézia.)   
Napíš názov básne. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Čo sa vlečie, neutečie. 
 
Porozmýšľaj a napíš, podľa čoho zvolil/-a spisovateľ/-ka názov básne.  
Žiaci si prečítajú celú báseň a hľadajú súvislosť medzi textom a nadpisom. 
Odporúčame upozorniť žiakov na to, že niekedy to spisovateľ/-ka vysvetlí priamo v texte básni, 
inokedy na to musia žiaci prísť sami.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. podľa pohybu zvierat, ktoré v básni opisuje. 
 
Napíš, čo ťa na básni zaujalo. 
Žiaci formulujú svoje myšlienky do vety/viet. (Môžu sa zamerať na dĺžku básne, obsah, použité 
slová...) 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. ako sa zvieratká vedia ukryť pred nebezpečenstvom. 
 
Vypíš z básne jeden verš, ktorý sa ti páčil. 
Žiaci si zopakujú, čo je verš (Verš je jeden riadok básne.). Žiaci si znovu báseň prečítajú a vypíšu daný 
verš.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Slimáčik môj, nemám dom. 
Vymysli k nemu druhý verš tak, aby sa slová na konci riadkov rýmovali. 
Žiaci tvoria rým na vybraný verš. Najprv si zopakujú, čo je rým (Rým je zvuková zhoda slabík na 
konci veršov.) Do úvahy berieme úroveň uchopenia jazyka žiakmi. Oceníme každý pokus o rým. 
Takýto spôsob tvorenia rýmov môže učiteľ/-ka využiť aj počas hodín SJ zameraných na čítanie, napr. 
ako rozcvičku na tabuli vo fáze motivácie. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Pôjdem radšej za dedom. 
 
Označ ✓ každú úlohu, ktorú si splnil/-a.  
Pomocou hrových úloh žiaci pracujú s básňou a s moduláciou hlasu.  
Žiaci nemusia mať označené ✓ všetky okienka, ak sa im niektorá úloha nepáči, odporúčame dať im 
voľnosť túto úlohu nesplniť. Učiteľ/-ka im však môže priebežne pripomenúť možnosť vrátiť sa 
k úlohe.  
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Okraj 
Zober si päť farebných ceruziek. Vyfarbi rovnakou farbou dvojicu slov, ktoré sa rýmujú. 
Správne riešenie: láska – páska, hrad – rád, gesto – mesto, cmúľa – gúľa, teta – veta. 
 
Dvojstrana 22 – 23 
 
Vyber si ďalšiu báseň (inú ako na predchádzajúcej strane). Vypracuj úlohy. 
Žiaci si z knihy vyberú inú báseň ako na strane 21. 
Napíš názov básne.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Aj mátoha má toho dosť. 
 
Prečítaj nahlas časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval strach. 
Prečítaj tú istú časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval radosť. 
Žiaci pracujú s moduláciou hlasu.  
Žiaci sa pri čítaní môžu nahrávať (napr. na mobilný telefón), následne si vypočujú svoj hlas 
a vyhodnotia, či sa im podarilo úlohu splniť. Ak nie, úlohu zopakujú. 
Zakrúžkuj oblak so zadaním, podľa ktorého sa ti čítalo lepšie. 
Žiaci zhodnotia, či sa im báseň čítala lepšie, keď ju hovorili so strachom alebo s radosťou.  
 
Prečítaj prvých päť veršov básne. Vytvor k nim ilustráciu. 
Ak sa pri básni nachádza ilustrácia, odporúčame žiakov podnecovať k tomu, aby použili vlastnú 
fantáziu, aby ilustráciu neobkresľovali ani nenapodobňovali. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Porozmýšľaj a napíš krátky text o významnej situácii, ktorá sa v básni odohrala. 
Žiaci si báseň znova prečítajú. Pri písaní použijú jednoduché vety. 
Pri niektorých básňach môže byť táto úloha ťažšia. Žiaci preto jej riešeniu musia venovať dlhší čas. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Mátohe sa v dverách zasekol chvost. Zmeškala polnočný zvon. 
 
Rýmovací plagát  
V triede si môžete vytvoriť „rýmovací plagát“. 
Aktivita vhodná na prácu v triednom kolektíve. Žiaci postupujú podľa zadania. 
Postup:  

1. Žiaci sa sami alebo s pomocou učiteľa/učiteľky rozdelia do skupín. Každá skupina si vezme 
jeden papier (môže byť farebne odlíšený).  

2. Žiaci v knihe, ktorú práve čítajú, vyhľadajú slová podľa zadania učiteľa/učiteľky, napr. 1. 
skupina hľadá veselé slová, 2. skupina hľadá smutné slová, 3. skupina hľadá slová s veľkým 
začiatočným písmenom, 4. skupina hľadá slová, ktoré vyjadrujú pohyb, 5. skupina hľadá slová, 
ktoré opisujú veci... 

3. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, aby slová písali pod seba. 
4. Potom si skupiny papiere medzi sebou vymenia. K slovám na papieri vymyslia a napíšu rýmy.  
5. Žiaci napokon všetky papiere pospájajú lepiacou páskou do jedného plagátu. 
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Ukážka „rýmovacieho plagátu“: 

 
 
Vypíš prvé dva verše básne. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr.  Chcela ma vziať mátoha 

do čierneho batoha. 
 
Verše nahlas prečítaj. 
Žiaci pri hlasnom čítaní dbajú na správnu artikuláciu, dodržiavajú správnu výslovnosť. 
 
Zameň všetky samohlásky v týchto dvoch veršoch za samohlásku e. Zamenené verše napíš 
a prečítaj.  
Učiteľ/-ka zdôrazní, že vo veršoch žiaci nahrádzajú samohláskou e len samohlásky. Ak sa v texte 
nachádzajú dvojhlásky, podľa zadania ostávajú nezmenené.  
Pri čítaní zmenených veršov sa žiaci zabavia na znení niektorých slov.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa básne, napr.  Chcele me vziať metehe 
                de čiernehe betehe. 
 
Po splnení týchto úloh vyfarbi hnedou farbičkou všetky plôšky s číslom 4 na obrázku na s. 32. 
Ak žiaci splnia všetky tri úlohy v obláčikoch na strane 23, môžu si v certifikáte na strane 32 vyfarbiť 
všetky plôšky s číslom 4. 
 
Napíš slová v abecednom poradí.  
Žiaci si zopakujú abecedu a pravidlá zoraďovania slov podľa abecedy. 
Správne riešenie: báseň, ilustrátor, poézia, próza, rým, sloha, spisovateľ 
 
Poznáš podobnú báseň?  
Žiaci odpoveď ľubovoľne označia (vyfarbia, zaškrtnú, zakrúžkujú). 
Riešenia sa môžu líšiť. 
Ak áno, napíš jej názov.  
Ak žiaci zvolili odpoveď áno, napíšu názov básne. 
Ak žiaci zvolili odpoveď nie, riadok ostáva prázdny, žiaci nenapíšu nič. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vymysli a napíš jednoduchú hádanku s odpoveďou, ktorá sa bude týkať vybranej básne.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa jazykových schopností žiakov. 
Napr. Je to veľké, je to biele, pozerá to, ale človek to nie je. Čo je to? 
Odpoveď: mátoha 
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Okraj 
Označ mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. (Pomôž si Čítankou pre tretí 
ročník ZŠ.) 
Žiaci označia (zakrúžkujú, podčiarknu) mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. 
Môžu si pomôcť obsahom v Čítanke pre tretí ročník ZŠ.  
Správne riešenie: Dušan Dušek, Dana Podracká, Daniel Hevier, Krista Bendová, Jozef Cíger 
Hronský, Jozef Pavlovič, Jaroslava Blažková, Tomáš Janovic 
 
Strana 24 
 
Pozorne si prezri komiks. Vyfarbi obrázky, na ktorých sa deti podľa teba správajú vhodne. 
Komiks znázorňuje deti a pani učiteľku na ceste do knižnice a v knižnici. 
Žiaci si pozorne prezrú každý obrázok a vyfarbia obrázky, ktoré podľa nich znázorňujú vhodné 
správanie na ceste do knižnice a v samotnej knižnici.  
Vysvetlenie obrázkov a správne riešenie (označené modrou):  

 
Žiaci sa na ceste do knižnice nesprávajú slušne, provokujú sa. 
 
 
 
 
 

 
Žiaci v tichosti sedia a počúvajú pani učiteľku.  
 
 
 
 
 

 
Žiak si vyberá knihu, žiačka knihu vracia, slušne ju podáva pani učiteľke.  
 
 
 
 
 

 Žiaci nesprávne narábajú s knihami, ničia ich. Nesprávajú sa slušne 
k pani učiteľke.  
 
 
 
 

 
Návrh na rozhovor:  
Odporúčame viesť so žiakmi o obrázkoch rozhovor. Obrázky môžu slúžiť ako motivácia pred 
návštevou knižnice. Učiteľ/-ka zopakuje so žiakmi pravidlá správania v knižnici (v školskej aj 
obecnej) a porozpráva sa s nimi aj o tom, ako sa zaobchádzať s požičanými aj vlastnými knihami. 
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Porovnaj situácie na obrázkoch s radami pre bystrých čitateľov na strane 30. Označ zelenou 
fajkou obrázky, na ktorých sa deti správajú podľa týchto rád. 
Žiaci si prečítajú 7 rád pre bystrých čitateľov, ktoré sa nachádzajú na strane 30.  
 
Správne riešenie: 
 

 
 
 
Doplň do veršov slová po písmenách. Dozvieš sa, ako sa treba správať ku knihám. 
Žiaci podľa pravidla rýmovania slov na konci riadka doplnia slovo. 
Môžu im pomôcť čiarky: 1 čiarka – 1 písmeno. 
Správne riešenie: 
Čmárať do knihy? To teda nie! 
Knihy sú predsa na Č Í T A N I E. 
 
Každá K N I H A miesto má, 
z poličky sa usmieva. 
 
Pri čítaní čisté R U K Y maj, 
knihy nenič, nefúľaj! 
 
Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Vyhoďme si 
z kopýtka!. 
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KNIHA 4c 
Metodické poznámky ku knihe Modlitbičky 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 20  
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Modlitbičky 

Spisovateľ/-ka Milan Rúfus  

Ilustrátor/-ka Peter Uchnár 

Literárna forma poézia         

Vydavateľstvo Mladé letá (2007) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Napíš do tabuľky údaje o spisovateľovi/spisovateľke tejto knihy. Ak je ich viac, vyber si z nich 
jedného/jednu. Potrebné informácie nájdeš v knihách alebo ti ich radi poskytnú v najbližšej 
knižnici. 
Cieľom úlohy je viesť žiakov k samostatnému zberu a zápisu údajov. V prípade potreby si môžu 
pomôcť internetom alebo údaje vyhľadajú v knižnici.  
Správne riešenie:  
Meno: Milan  
Priezvisko: Rúfus 
Miesto narodenia: Závažná Poruba 
Rok narodenia: 1928 
Názvy kníh, ktoré napísal/-a: Hrnček, var!; Pamätníček; Koza rohatá a iné rozprávky; Mechúrik 
Koščúrik, Deťom; Zvieratníček... 
Zaujímavá informácia: Po básnikovi je pomenovaná planétka (33158) Rúfus. Narodil sa v rodine 
murára. Študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Napíš aspoň tri možnosti, čo môžeš urobiť, ak si chceš prečítať knihu, ktorú nemáš 
v domácej knižnici. 
Pri tejto úlohe môže učiteľ/-ka upriamiť pozornosť žiakov aj na súčasný trend čítania e-kníh, ktoré sa 
dajú čítať na PC, mobilnom telefóne, tablete alebo v čítačke.  
Možné riešenie: kúpiť knihu, požičať si knihu v knižnici, požičať si knihu od kamaráta, priať si knihu 
ako darček k sviatku, stiahnuť si e-knihu... 
 
Označ v predchádzajúcej úlohe ✓ možnosti, ktoré si počas tohto roku využil/-a. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o možnostiach z úlohy vyššie. Napr. 
Dostávate knihy ako darček k narodeninám? Viete, ako sa požičiavajú knihy z obecnej knižnice? Viete 
čo je e-kniha? Čítali ste už e-knihu? Ktorú možnosť využívate najčastejšie?... 
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Okraj 
Vždy, keď budeš čítať túto knihu, zakrúžkuj, aké je vonku počasie. Každú možnosť môžeš 
zakrúžkovať viackrát. 
Úloha je prepojená s prírodovedou.  
Žiaci môžu zakrúžkovať obrázok aj slovo, prípadne len jednu časť (buď obrázok, alebo slovo). 
Zvolenú možnosť krúžkovania uplatňujú pri čítaní celej knihy. 
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor, či sa už stretli so symbolmi, ktoré 
označujú počasie, v akom počasí sa im čítalo najlepšie a prečo. 
 
Strana 21  
 
O KNIHE 4 
Vyber si jednu báseň. Vypracuj úlohy. 
Žiaci si zopakujú, čo je báseň a poézia. (Báseň je dielo písané vo veršoch, veršované diela sa nazývajú 
poézia.)   
Napíš názov básne. 
Žiaci postupujú podľa zadania. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Básnik sa modlí za deti. 
 
Porozmýšľaj a napíš, podľa čoho zvolil/-a spisovateľ/-ka názov básne.  
Žiaci si prečítajú celú báseň a hľadajú súvislosť medzi textom a nadpisom. 
Odporúčame upozorniť žiakov na to, že niekedy to spisovateľ/-ka vysvetlí priamo v texte básne, 
inokedy na to musia žiaci prísť sami.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. lebo mal rád deti. 
 
Napíš, čo ťa na básni zaujalo. 
Žiaci formulujú svoje myšlienky do vety/viet. (Môžu sa zamerať na dĺžku básne, obsah, použité 
slová...) 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Zaujalo ma, že každé dieťa potrebuje lásku. 
 
Vypíš z básne jeden verš, ktorý sa ti páčil. 
Žiaci si zopakujú, čo je verš (Verš je jeden riadok básne.). Žiaci si znovu báseň prečítajú a vypíšu daný 
verš.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Aby im bolo mäkko ako v mame. 
Vymysli k nemu druhý verš tak, aby sa slová na konci riadkov rýmovali. 
Žiaci tvoria rým na vybraný verš. Najprv si zopakujú, čo je rým (Rým je zvuková zhoda slabík na 
konci veršov.) Do úvahy berieme úroveň uchopenia jazyka žiakmi. Oceníme každý pokus o rým. 
Takýto spôsob tvorenia rýmov môže učiteľ/-ka využiť aj počas hodín SJ zameraných na čítanie, napr. 
ako rozcvičku na tabuli vo fáze motivácie. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Každučký deň na nepoznanie. 
 
Označ ✓ každú úlohu, ktorú si splnil/-a.  
Pomocou hrových úloh žiaci pracujú s básňou a s moduláciou hlasu.  
Žiaci nemusia mať označené ✓ všetky okienka, ak sa im niektorá úloha nepáči, odporúčame dať im 
voľnosť túto úlohu nesplniť. Učiteľ/-ka im však môže priebežne pripomenúť možnosť vrátiť sa 
k úlohe.  
 
Okraj 
Zober si päť farebných ceruziek. Vyfarbi rovnakou farbou dvojicu slov, ktoré sa rýmujú. 
Správne riešenie: láska – páska, hrad – rád, gesto – mesto, cmúľa – gúľa, teta – veta. 
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Dvojstrana 22 – 23 
 
Vyber si ďalšiu báseň (inú ako na predchádzajúcej strane). Vypracuj úlohy. 
Žiaci si z knihy vyberú inú báseň ako na strane 21. 
Napíš názov básne.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Báseň a modlitba. 
 
Prečítaj nahlas časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval strach. 
Prečítaj tú istú časť básne tak, aby tvoj hlas vyjadroval radosť. 
Žiaci pracujú s moduláciou hlasu.   
Žiaci sa pri čítaní môžu nahrávať (napr. na mobilný telefón), následne si vypočujú svoj hlas 
a vyhodnotia, či sa im podarilo úlohu splniť. Ak nie, úlohu zopakujú. 
Zakrúžkuj oblak so zadaním, podľa ktorého sa ti čítalo lepšie. 
Žiaci zhodnotia, či sa im báseň čítala lepšie, keď ju hovorili so strachom alebo s radosťou.  
 
Prečítaj prvých päť veršov básne. Vytvor k nim ilustráciu. 
Ak sa pri básni nachádza ilustrácia, odporúčame žiakov podnecovať k tomu, aby použili vlastnú 
fantáziu, aby ilustráciu neobkresľovali ani nenapodobňovali. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Porozmýšľaj a napíš krátky text o významnej situácii, ktorá sa v básni odohrala. 
Žiaci si báseň znova prečítajú. Pri písaní použijú jednoduché vety. 
Pri niektorých básňach môže byť táto úloha ťažšia. Žiaci preto jej riešeniu musia venovať dlhší čas. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď plačem, moje líca sa rozprávajú o duši. 
 
Rýmovací plagát  
V triede si môžete vytvoriť „rýmovací plagát“. 
Aktivita vhodná na prácu v triednom kolektíve. Žiaci postupujú podľa zadania. 
Postup:  

1. Žiaci sa sami alebo s pomocou učiteľa/učiteľky rozdelia do skupín. Každá skupina si vezme 
jeden papier (môže byť farebne odlíšený).  

2. Žiaci v knihe, ktorú práve čítajú, vyhľadajú slová podľa zadania učiteľa/učiteľky, napr. 1. 
skupina hľadá veselé slová, 2. skupina hľadá smutné slová, 3. skupina hľadá slová s veľkým 
začiatočným písmenom, 4. skupina hľadá slová, ktoré vyjadrujú pohyb, 5. skupina hľadá slová, 
ktoré opisujú veci... 

3. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, aby slová písali pod seba. 
4. Potom si skupiny papiere medzi sebou vymenia. K slovám na papieri vymyslia a napíšu rýmy.  
5. Žiaci napokon všetky papiere pospájajú lepiacou páskou do jedného plagátu. 

 
Ukážka „rýmovacieho plagátu“: 
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Vypíš prvé dva verše básne. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Čo sa ty v básni dozvedáš: 
    Keď plače oblak, to je dážď. 
 
Verše nahlas prečítaj. 
Žiaci pri hlasnom čítaní dbajú na správnu artikuláciu, dodržiavajú správnu výslovnosť.  
 
Zameň všetky samohlásky v týchto dvoch veršoch za samohlásku e. Zamenené verše napíš 
a prečítaj.  
Učiteľ/-ka zdôrazní, že vo veršoch žiaci nahrádzajú samohláskou e len samohlásky. Ak sa v texte 
nachádzajú dvojhlásky, podľa zadania ostávajú nezmenené.  
Pri čítaní zmenených veršov sa žiaci zabavia na znení niektorých slov.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa básne, napr.  Če se te v besne dezvedeš: 
      Keď pleče eblek, te je dežď. 
 
Po splnení týchto úloh vyfarbi hnedou farbičkou všetky plôšky s číslom 4 na obrázku na s. 32. 
Ak žiaci splnia všetky tri úlohy v obláčikoch na strane 23, môžu si v certifikáte na strane 32 vyfarbiť 
všetky plôšky s číslom 4. 
 
Napíš slová v abecednom poradí.  
Žiaci si zopakujú abecedu a pravidlá zoraďovania slov podľa abecedy.  
Správne riešenie: báseň, ilustrátor, poézia, próza, rým, sloha, spisovateľ 
 
Poznáš podobnú báseň?  
Žiaci odpoveď ľubovoľne označia (vyfarbia, zaškrtnú, zakrúžkujú). 
Riešenia sa môžu líšiť. 
Ak áno, napíš jej názov.  
Ak žiaci zvolili odpoveď áno, napíšu názov básne. 
Ak žiaci zvolili odpoveď nie, riadok ostáva prázdny, žiaci nenapíšu nič. 
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vymysli a napíš jednoduchú hádanku s odpoveďou, ktorá sa bude týkať vybranej básne.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa jazykových schopností žiakov. 
Napr. Má ich aj dieťa a sú dve – jedna je pre mamku a jedna pre ocka. Každá má päť častí. Čo je to? 
Odpoveď: ruky 
 
Okraj 
Označ mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. (Pomôž si Čítankou pre tretí 
ročník ZŠ.) 
Žiaci označia (zakrúžkujú, podčiarknu) mená a priezviská slovenských spisovateľov/spisovateliek. 
Môžu si pomôcť obsahom v Čítanke pre tretí ročník ZŠ.  
Správne riešenie: Dušan Dušek, Dana Podracká, Daniel Hevier, Krista Bendová, Jozef Cíger 
Hronský, Jozef Pavlovič, Jaroslava Blažková, Tomáš Janovic 
 
Strana 24 
 
Pozorne si prezri komiks. Vyfarbi obrázky, na ktorých sa deti podľa teba správajú vhodne. 
Komiks znázorňuje deti a pani učiteľku na ceste do knižnice a v knižnici. 
Žiaci si pozorne prezrú každý obrázok a vyfarbia obrázky, ktoré podľa nich znázorňujú vhodné 
správanie na ceste do knižnice a v samotnej knižnici. 
Vysvetlenie obrázkov a správne riešenie (označené modrou):  
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Žiaci sa na ceste do knižnice nesprávajú slušne, provokujú sa. 
 
 
 
 
 
Žiaci v tichosti sedia a počúvajú pani učiteľku.  
 
 
 
 
 
 
Žiak si vyberá knihu, žiačka knihu vracia, slušne ju podáva pani učiteľke.  
 
 
 
 
 
 Žiaci nesprávne narábajú s knihami, ničia ich. Nesprávajú sa slušne 
k pani učiteľke.  
  
 
 
Návrh na rozhovor:  

Odporúčame viesť so žiakmi o obrázkoch rozhovor. Obrázky môžu slúžiť ako motivácia pred 
návštevou knižnice. Učiteľ/-ka zopakuje so žiakmi pravidlá správania v knižnici (v školskej aj 
obecnej) a porozpráva sa s nimi aj o tom, ako sa zaobchádzať s požičanými aj vlastnými knihami. 
 
Porovnaj situácie na obrázkoch s radami pre bystrých čitateľov na strane 30. Označ zelenou 
fajkou obrázky, na ktorých sa deti správajú podľa týchto rád. 
Žiaci si prečítajú 7 rád pre bystrých čitateľov, ktoré sa nachádzajú na strane 30.  
Správne riešenie: 
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Doplň do veršov slová po písmenách. Dozvieš sa, ako sa treba správať ku knihám. 
Žiaci podľa pravidla rýmovania slov na konci riadka doplnia slovo. 
Môžu im pomôcť čiarky: 1 čiarka – 1 písmeno. 
Správne riešenie: 
Čmárať do knihy? To teda nie! 
Knihy sú predsa na Č Í T A N I E. 
 
Každá K N I H A miesto má, 
z poličky sa usmieva. 
 
Pri čítaní čisté R U K Y maj, 
knihy nenič, nefúľaj! 
 
Okraj 
Zakrúžkuj slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru zakrúžkujú slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Modlitbičky.  
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KNIHA 5a 
Metodické poznámky ku knihe Ohňostroj pre deduška 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné  strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 25 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Ohňostroj pre deduška 

Spisovateľ/-ka Jaroslava Blažková 
 

Ilustrátor/-ka Martina Matlovičová 

Literárna forma próza     

Vydavateľstvo Q111 (2016) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Vyhľadaj na internete, v encyklopédii alebo v knihách aspoň dve informácie o tomto 
spisovateľovi/tejto spisovateľke.  
Žiaci vyhľadajú a napíšu informácie o významnej detskej spisovateľke Jaroslave Blažkovej. 
Možné riešenie: Spisovateľka Jaroslava Blažková prežila detstvo striedavo v Česku a na Slovensku. 
V roku 1968 sa presťahovala do Kanady. V Kanade autorsky spolupracovala s viacerými divadelnými 
skupinami, pôsobila v slovenskom vysielaní a pracovala v časopise Čechov a Slovákov Nový domov.  
 
Vypíš niekoľko ďalších názvov kníh od tohto spisovateľa/tejto spisovateľky. 
Možné riešenie: Ako si mačky kúpili televízor; Rozprávky z červenej ponožky; Mačky vo vreci; Minka 
a Pyžaminka; Tóno, ja a mravce; Môj skvelý brat Robinzon... 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Učiteľ/-ka zo školskej knižnice vypožičia knihy, ktoré napísala spisovateľka 
Jaroslava Blažková. Žiaci tak budú mať možnosť prelistovať si ich a porozprávať sa o nich. 
Učiteľ/-ka môže žiakom povedať, že kniha Rozprávky z červenej ponožky bola spracovaná aj ako 
rozhlasový večerníček v Slovenskom rozhlase a spomína sa aj v zábavno-vzdelávacom programe 
Trpaslíci (archív RTVS – Trpaslíci; SMAJLICEDA – Rozprávky z červenej ponožky, vysielané dňa 
20. 9. 2019). 
 
Nakresli slniečko k názvom kníh, ktoré by si rád/rada prečítal/-a. 
Žiaci vyjadrujú vlastný názor.  
Označ červenou farbou názov knihy/kníh, ktorú/-é si už prečítal/-a. 
 
Vystrihni z časopisov písmená a poskladaj z nich názov knihy a meno spisovateľa/spisovateľky. 
Písmená nalep sem pod zadanie.  
Žiaci z dostupných časopisov, ktoré majú doma (môžu použiť aj letáky alebo noviny), vystrihnú 
písmená. Z písmen vytvoria názov knihy Ohňostroj pre deduška a meno spisovateľky Jaroslavy 
Blažkovej. 
Písmená nalepia do vyhradenej časti. 
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Okraj 
Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o sebe. 
Úloha je zameraná na sebareflexiu. Žiaci si z ponúknutých tvrdení vyberajú tie, s ktorými sa 
stotožňujú.  
Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci medzi sebou hľadajú svojich „dvojníkov“. Porovnávajú si 
zakrúžkované tvrdenia a hľadajú osobu, ktorá má zakrúžkované presne tie isté tvrdenia ako oni.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Dvojstrana 26 a 27 
 
O KNIHE 5 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do správneho literárneho žánru.  
Správne riešenie: autorské rozprávky  
 
Odpovedz na otázky. Odpovede napíš alebo označ.  
Kto tento príbeh rozpráva?  
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor alebo literárna postava.)  
Správne riešenie: rozprávač 
Kde sa odohráva väčšia časť príbehu?  
Cieľom úlohy je naučiť žiakov identifikovať rozdiel medzi realitou a fantáziou. 
Žiaci po prečítaní knihy označia, či sa príbeh odohráva v skutočnom svete alebo vo vymyslenom svete 
(obsahuje prvky fantázie, napr. lietajúce autá, škriatkov, život pod vodou...).  
Správnu odpoveď vyfarbia, zakrúžkujú alebo označia znakom x.  
Správne riešenie: v skutočnom svete 
Chcel/-a by si žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva? 
Žiaci sa podľa opisu miesta v knihe a svojich osobných predpokladov rozhodnú, či by chceli žiť na 
mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
Napíš prečo. 
Žiaci napíšu zdôvodnenie, prečo by chceli/nechceli žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vypíš z knihy postavy. 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli v texte identifikovať literárne postavy a vedeli ich rozdeliť na hlavné 
a vedľajšie. Úlohu môžu žiaci riešiť počas čítania knihy alebo po jej prečítaní.  
Správne riešenie: 
Hlavné postavy: Andrej, Rudo Brdo, deduško 
Vedľajšie postavy: stará mama, Andrejov otec a mamička, Mirabelka, šušľavý Onko, pes Daro 
 
Vyhľadaj v príbehu vybrané a príbuzné slová. Vypíš aspoň päť. 
Žiaci si zopakujú vybrané a k nim príbuzné slová a identifikujú ich v texte. Pri písaní nemusia 
rozlišovať, či ide o vybrané alebo príbuzné slovo.  
Možné riešenie: jazyk, rozmyslel, nevymyslel, rýchlo, myká, hryzie, my, sypali, byť, umývať... 
Vyhľadaj v príbehu jednoslabičné slová. Vypíš aspoň štyri.  
Žiaci si zopakujú rozdelenie slov na slabiky. 
Možné riešenie: lev, chlp, nič, skok, pes, zlé, tma, myš... 
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Do obrázka leporela nakresli tri predmety, ktoré sa objavujú v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa toho, ktoré predmety si žiaci zapamätali. Možné riešenie nakreslených 
predmetov: kolobežka, rádio, budík... 
 
Vyber z knihy zaujímavú situáciu, ktorá by zaujala aj tvojho kamaráta/tvoju kamarátku. Zapíš 
ju najviac tromi vetami.  
Žiaci tvoria gramaticky správne vety. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Deduško dostal veľa darov. Dostal obraz, porcelánovú slečnu, modré 
skielko a budík. Budík mal cenganie, ktoré by zobudilo aj Šípkovú Ruženku. 
 
Každý človek má dobré i zlé vlastnosti.  
Návrh na rozhovor: Žiaci si prečítajú text v bubline, ktorý hovorí pani knihovníčka. Zamyslia sa nad 
tým, či je dané tvrdenie pravdivé, alebo nepravdivé. Učiteľ/-ka môže žiakov naviesť otázkami: Môže 
mať človek iba zlé vlastnosti? Môže mať človek iba dobré vlastnosti? Aké vlastnosti máte vy alebo 
vaši kamaráti? Môže byť niektorá zlá vlastnosť považovaná za dobrú a naopak?   
Vyber z knihy jednu postavu. Napíš odpovede na otázky.  
Žiaci si môžu vybrať hlavnú alebo vedľajšiu postavu. 
Ako sa volala? 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Mirabelka. 
Kedy sa v príbehu správala vhodne? 
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Mirabelka mala nanič charakter, nemala dobré vlastnosti. 
Kedy sa v príbehu správala nevhodne?  
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Chcela prezradiť veľké tajomstvo. 
Ktoré vlastnosti máš s postavou spoločné? 
Žiaci pri riešení úlohy porovnávajú svoje vlastnosti s vlastnosťami vybranej postavy a hľadajú, čo 
majú spoločné.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Niekedy prezradím aj to, čo by som nemal. 
 
Vymysli knihe iný vhodný názov. Napíš ho ozdobným písmom. 
Žiaci použijú svoju fantáziu a vytvoria nový názov. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Veľký deduškov deň. 
 
Na ktorej strane v knihe je ilustrácia, čo ťa zaujala?  
V knihe ma zaujala ilustrácia na strane... 
Riešenia sa môžu líšiť podľa záujmu žiakov, napr. 77 
Napíš o nej aspoň tri vety. (Kto/čo sa na ilustrácii nachádza, čo ilustrácia zobrazuje, čo ťa na nej 
zaujalo...) 
Žiaci pri opise využívajú bohatosť svojej slovnej zásoby.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej ilustrácie, napr. Rudo má oblečené tričko so smrtkou. Malý 
Onko má bubon a usmieva sa s vycerenými zubami. Andrej má trúbku.  
 
Okraj 
Pozorne prečítaj vety.  
Vyhľadaj a zakrúžkuj červenou farbou všetky príslovia.  
Označ hviezdičkou vety, ktoré by si vedel/-a použiť na opísanie deja v knihe. 
Cieľom úlohy je, aby žiaci identifikovali príslovie a odlíšili ho od prirovnania. (Príslovie vyjadruje 
ľudovú múdrosť alebo skúsenosť a prináša poučenie. Prirovnanie je výrazový prostriedok 
porovnávajúci niečo na základe zhodných vlastností.) 
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Správne riešenie:  
Príslovia: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Nikto múdry z neba nespadol. Bez práce nie sú 
koláče. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Komu sa 
nelení, tomu sa zelení. 
Označ hviezdičkou vety, ktoré by si vedel/-a použiť na opísanie deja v knihe.  
Žiaci môžu označovať všetky vety, t. j. príslovia aj prirovnania, ktoré sa hodia na opis deja knihy.  
Možné riešenie: Nikto múdry z neba nespadol. – Chlapci sa učili na svojich chybách.  
Bez práce nie sú koláče. – Keď chlapci chceli vymyslieť darček pre dedka, museli pre to niečo urobiť.  
Komu sa nelení, tomu sa zelení. – Dedko bol pracovitý a bol za to odmenený.  
Návrh na aktivitu: Každý žiak/každá žiačka prečíta jednu vetu, ktorú označil/-a a povie prečo ju 
označil/-a.    
 
Strana 28 
 
Píšem lístky s neobyčajnými pochvalami. Pochvala za najmenší strach z pavúka, pochvala za 
najčudnejšie zbalenú tašku, pochvala za najrýchlejšie získanú päťku... Viem napísať aj iné 
pochvaly podľa želenia. V prípade záujmu mi napíšte e-mail na adresu pisempochvaly@mejl.sk. 
Zn: Pochvala za deravý groš. 
Žiaci prečítajú text v bubline, ktorý hovorí Kamil. Je to motivačný text na ďalšiu aktivitu.  
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka sa opýta žiakov, o ktorý slohový útvar ide (inzerát) a prečo Kamil 
použil v texte skratku Zn. Čo táto skratka znamená? Akú Zn. by mohol Kamil ešte použiť? Akú 
neobyčajnú pochvalu by mohol Kamil ešte napísať? Za čo neobyčajné by chceli byť pochválení žiaci?  
 
Napíš na papier vtipnú pochvalu pre spolužiaka/spolužiačku. 
Aktivita je vhodná na prácu v kolektíve. 
Úloha je zameraná na rozvoj sociálneho cítenia žiakov. Žiaci napíšu na papier vtipnú pochvalu pre 
spolužiaka/spolužiačku. Učiteľ/-ka žiakom pripomenie, že pochvala je odvodená od slova pochváliť. 
Vysvetlí žiakom, že nejde o snahu niekoho zosmiešniť, ale danú osobu pochvalou potešiť.  
 
V triede si môžete zahrať hru Hádaj, kto je to. Stačí, ak na papier s pochvalou nenapíšete, komu 
je pochvala určená. Postupne čítajte pochvaly a hádajte, pre ktorého spolužiaka/ktorú 
spolužiačku je určená. 
Spoločná aktivita pre žiakov, ktorá pomáha rozvoju sociálnej interakcie v triede.  
Žiaci si medzi sebou udeľujú pochvaly, čo kladne pôsobí na vzájomné vzťahy. Žiakov navrhujeme 
usmerniť, aby v pochvalách opísali nejaký typický znak spolužiaka/spolužiačky, ktorý si u neho/nej 
cenia.  
 
Vyber si z knihy jednu hlavnú postavu. 
Žiaci v knihe Ohňostroj pre deduška identifikujú hlavné postavy a jednu si vyberú. 
Napíš, ako sa volala.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa záujmu žiakov, napr. Andrej. 
Vyfarbi správnu možnosť/správne možnosti. 
Žiaci si prečítajú možnosti a vyfarbia, čo platí pre vybranú postavu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu postavy, napr. chlapec, dieťa. 
Porozmýšľaj a nalep alebo nakresli hračku, ktorá by ju potešila. 
Žiaci pracujú s textom knihy. Vyhľadávajú, či je v texte priamo uvedená informácia, ktorú hračku by 
si postava želala. Ak nie, vyhľadávajú miesta, ktoré naznačujú záujmy postavy, resp. situácie, 
z ktorých to možno vyvodiť.  
Žiaci môžu obrázok hračky nakresliť alebo vystrihnúť a nalepiť (napr. z letáka). 
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Okraj 
Označ zelenou hviezdičkou aktivity, ktoré robíš rád/rada. 
Označ červenou hviezdičkou aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, ktorú si si vybral/-a. 
Ak v príbehu nie sú jasne spomenuté aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, žiakom môže napovedať 
konanie postavy v príbehu, prípadne opis jej záľub. 
 
Strana 29 
 
Vypracuj úlohy. Postupuj od úlohy jeden.  
Na ďalšiu úlohu môžeš prejsť až vtedy, keď splníš predchádzajúcu úlohu. 
Rada: Prvé tri úlohy vypracuj pred čítaním knihy. 
Strana má charakter spoločenskej hry pre jednotlivca. Žiaci musia dodržať pravidlo, že postupujú od 
úlohy k úlohe, úlohy nesmú preskakovať.  

1. Ktoré farby sú na obálke knihy? 
Žiaci napíšu, ktoré farby sú použité na obálke knihy Ohňostroj pre deduška.  
Správne riešenie: červená, zelená, modrá, hnedá, ružová, žltá, čierna. 

2. Doplň vetu. Najradšej čítam... 
Žiaci doplnia vetu podľa svojich záujmov. Žiaci môžu vetu poňať rôzne a doplniť napr. žáner; čas, 
kedy čítajú; s kým čítajú...  
Riešenia sa môžu líšiť. Napr. večer. 

3. Koľko je práve v tejto chvíli hodín? Dokresli čas na hodinách.  
Žiaci si zopakujú určovanie času. Do obrázka dokreslia hodinové a minútové ručičky podľa toho, aký 
je čas vtedy, keď vypracúvajú túto úlohu.  

4. Vyber časť knihy a prečítaj ju nahlas. Predstav si, že si pani učiteľka/pán učiteľ a čítaš 
ju svojim žiakom.  

Žiaci sa snažia napodobniť moduláciu hlasu učiteľa/učiteľky.  
Po splnení úlohy si môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. 

5. Vypočítaj matematickú úlohu.  
Počet strán knihy mínus strana, na ktorej sa práve nachádzaš, rovná sa počet strán, ktoré ti 
ostávajú prečítať do konca knihy.  
Žiaci vypočítajú jednoduchú slovnú úlohu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. 95 – 68 = 27 

6. Obkresli sem svoj palec a dokresli ho ako postavičku z knihy, ktorú práve čítaš.  
Žiaci rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť.  

7. Vyfarbi ružovou farbou všetky plôšky s číslom 5 na obrázku na strane 32.  
Keď žiaci splnili všetkých sedem úloh môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. Potom vyfarbia na obrázku 
v certifikáte na strane 32 plôšky s číslom 5.  
Ak majú žiaci s niektorou úlohou problém, učiteľ/-ka sa ich snaží naviesť na správne riešenie bez toho, 
aby im ho prezradila. Cieľom úloh je ukázať žiakom, že sú samostatní riešitelia a pri vynaloženom 
úsilí dokážu úlohu úspešne vyriešiť aj sami.  
 
Okraj 
Vyfarbi slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru vyfarbia slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Ohňostroj pre deduška. 
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KNIHA 5b 
Metodické poznámky ku knihe Sabínkine prázdniny 

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 25 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Sabínkine prázdniny 

Spisovateľ/-ka Jana Bodnárová  
 

Ilustrátor/-ka Martin Kellenberger 

Literárna forma próza     

Vydavateľstvo Perfekt (2019) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Vyhľadaj na internete, v encyklopédii alebo v knihách aspoň dve informácie o tomto 
spisovateľovi/tejto spisovateľke.  
Žiaci vyhľadajú a napíšu informácie o významnej detskej spisovateľke Jane Bodnárovej.  
Možné riešenie: Jana Bodnárová sa narodila v Jakubovanoch v okrese Liptovský Mikuláš. Pracovala 
viac ako desať rokov ako pamiatkarka pri záchrane umelecko-historických pamiatok v Prešove a 
písala články a štúdie o súčasnom výtvarnom umení. 
 
Vypíš niekoľko ďalších názvov kníh od tohto spisovateľa/tejto spisovateľky. 
Možné riešenie: Trinásť; Barborkino kino; Koníky v cvale; Dievčatko z veže; Dita; Malí, väčší, ešte 
väčší... 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Učiteľ/-ka zo školskej knižnice vypožičia knihy, ktoré napísala spisovateľka 
Jana Bodnárová. Žiaci tak budú mať možnosť prelistovať si ich a porozprávať sa o nich. 
 
Nakresli slniečko k názvom kníh, ktoré by si rád/rada prečítal/-a. 
Žiaci vyjadrujú vlastný názor.  
Označ červenou farbou názov knihy/kníh, ktorú/-é si už prečítal/-a. 
 
Vystrihni z časopisov písmená a poskladaj z nich názov knihy a meno spisovateľa/spisovateľky. 
Písmená nalep sem pod zadanie.  
Žiaci z dostupných časopisov, ktoré majú doma (môžu použiť aj letáky alebo noviny), vystrihnú 
písmená. Z písmen vytvoria názov knihy Sabínkine prázdniny a meno spisovateľky Jany Bodnárovej. 
Písmená nalepia do vyhradenej časti. 
 
Okraj 
Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o sebe. 
Úloha je zameraná na sebareflexiu. Žiaci si z ponúknutých tvrdení vyberajú tie, s ktorými sa 
stotožňujú.  
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Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci medzi sebou hľadajú svojich „dvojníkov“. Porovnávajú si 
zakrúžkované tvrdenia a hľadajú osobu, ktorá má zakrúžkované presne tie isté tvrdenia ako oni.  
 
Dvojstrana 26 a 27 
 
O KNIHE 5 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do správneho literárneho žánru.  
Správne riešenie: autorské rozprávky 
 
Odpovedz na otázky. Odpovede napíš alebo označ.  
Kto tento príbeh rozpráva?  
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor, alebo literárna postava.)  
Správne riešenie: neviditeľný rozprávač 
Kde sa odohráva väčšia časť príbehu?  
Cieľom úlohy je naučiť žiakov identifikovať rozdiel medzi realitou a fantáziou. 
Žiaci po prečítaní knihy označia, či sa príbeh odohráva v skutočnom svete alebo vo vymyslenom svete 
(obsahuje prvky fantázie, napr. lietajúce autá, škriatkov, život pod vodou...).  
Správnu odpoveď vyfarbia, zakrúžkujú alebo označia znakom x.  
Správne riešenie: v skutočnom svete 
Chcel/-a by si žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva? 
Žiaci sa podľa opisu miesta v knihe a svojich osobných predpokladov rozhodnú, či by chceli žiť na 
mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
Napíš prečo. 
Žiaci napíšu zdôvodnenie, prečo by chceli/nechceli žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vypíš z knihy postavy. 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli v texte identifikovať literárne postavy a vedeli ich rozdeliť na hlavné 
a vedľajšie. Úlohu môžu žiaci riešiť počas čítania knihy alebo po jej prečítaní.  
Správne riešenie: 
Hlavné postavy: Sabínka, teta 
Vedľajšie postavy: Grétka, fotograf, pán Takáč, sestry Kľučkové, Bela Kišová... 
 
Vyhľadaj v príbehu vybrané a príbuzné slová. Vypíš aspoň päť. 
Žiaci si zopakujú vybrané a k nim príbuzné slová a identifikujú ich v texte. Pri písaní nemusia 
rozlišovať, či ide o vybrané alebo príbuzné slovo.  
Možné riešenie: vysypala, rýchlo, byť, pomyslela si, korytnačka... 
Vyhľadaj v príbehu jednoslabičné slová. Vypíš aspoň štyri.  
Žiaci si zopakujú rozdelenie slov na slabiky. 
Možné riešenie: raz, nič, ísť, stôl... 
 
Do obrázka leporela nakresli tri predmety, ktoré sa objavujú v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa toho, ktoré predmety si žiaci zapamätali. Možné riešenie nakreslených 
predmetov: dom, kuchynský stôl, pohár... 
 
Vyber z knihy zaujímavú situáciu, ktorá by zaujala aj tvojho kamaráta/tvoju kamarátku. Zapíš 
ju najviac tromi vetami.  



66 
 

Žiaci tvoria gramaticky správne vety. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď Sabínka prvý-krát videla dom, zdal sa jej ako mušľa.   
 
Každý človek má dobré i zlé vlastnosti.  
Návrh na rozhovor: Žiaci si prečítajú text v bubline, ktorý hovorí pani knihovníčka. Zamyslia sa nad 
tým, či je dané tvrdenie pravdivé, alebo nepravdivé. Učiteľ/-ka môže žiakov naviesť otázkami: Môže 
mať človek iba zlé vlastnosti? Môže mať človek iba dobré vlastnosti? Aké vlastnosti máte vy alebo 
vaši kamaráti? Môže byť niektorá zlá vlastnosť považovaná za dobrú a naopak?   
Vyber z knihy jednu postavu. Napíš odpovede na otázky.  
Žiaci si môžu vybrať hlavnú alebo vedľajšiu postavu. 
Ako sa volala? 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Sabínka. 
Kedy sa v príbehu správala vhodne? 
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď sa zoznámila s tetou. 
Kedy sa v príbehu správala nevhodne?  
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď vstúpila a uvidela kúpeľňu. 
Ktoré vlastnosti máš s postavou spoločné? 
Žiaci pri riešení úlohy porovnávajú svoje vlastnosti s vlastnosťami vybranej postavy a hľadajú, čo 
majú spoločné.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. vytrvalosť, úprimnosť, zodpovednosť... 
 
Vymysli knihe iný vhodný názov. Napíš ho ozdobným písmom. 
Žiaci použijú svoju fantáziu a vytvoria nový názov. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Dievčenské zážitky. 
 
Na ktorej strane v knihe je ilustrácia, čo ťa zaujala?  
V knihe ma zaujala ilustrácia na strane . . .  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. 9. 
Napíš o nej aspoň tri vety. (Kto/čo sa na ilustrácii nachádza, čo ilustrácia zobrazuje, čo ťa na nej 
zaujalo...) 
Žiaci pri opise využívajú bohatosť svojej slovnej zásoby.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej ilustrácie, napr. Je to dom so srdiečkami. Srdiečka sú tri, lebo 
tam bývajú traja ľudia. Dom je v obláčiku, lebo je v sne. 
 
Okraj 
Pozorne prečítaj vety.  
Vyhľadaj a zakrúžkuj červenou farbičkou všetky príslovia.  
Cieľom úlohy je, aby žiaci identifikovali príslovie a odlíšili ho od prirovnania. (Príslovie vyjadruje 
ľudovú múdrosť alebo skúsenosť a prináša poučenie. Prirovnanie je výrazový prostriedok 
porovnávajúci niečo na základe zhodných vlastností.) 
Správne riešenie:  
Príslovia: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Nikto múdry z neba nespadol. Bez práce nie sú 
koláče. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Komu sa 
nelení, tomu sa zelení. 
Označ hviezdičkou vety, ktoré by si vedel/-a použiť na opísanie deja v knihe.  
Žiaci môžu označovať všetky vety, t. j. príslovia aj prirovnania, ktoré sa hodia na opis deja knihy.  
Návrh na aktivitu: Každý žiak/každá žiačka prečíta jednu vetu, ktorú označil/-a a povie prečo ju 
označil/-a.    
Možné riešenie: Komu sa nelení, tomu sa nelení. – Sabínka pomáhala piecť tete bábovku. 
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Je hladný ako vlk. – Sabínka zacítila vôňu bábovky a hneď bola hladná.  
 
Strana 28 
 
Píšem lístky s neobyčajnými pochvalami. Pochvala za najmenší strach z pavúka, pochvala za 
najčudnejšie zbalenú tašku, pochvala za najrýchlejšie získanú päťku... Viem napísať aj iné 
pochvaly podľa želenia. V prípade záujmu mi napíšte e-mail na adresu pisempochvaly@mejl.sk. 
Zn: Pochvala za deravý groš. 
Žiaci prečítajú text v bubline, ktorý hovorí Kamil. Je to motivačný text na ďalšiu aktivitu.  
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka sa opýta žiakov, o ktorý slohový útvar ide (inzerát) a prečo Kamil 
použil v texte skratku Zn. Čo táto skratka znamená? Akú Zn. by mohol Kamil ešte použiť? Akú 
neobyčajnú pochvalu by mohol Kamil ešte napísať? Za čo neobyčajné by chceli byť pochválení žiaci?  
 
Napíš na papier vtipnú pochvalu pre spolužiaka/spolužiačku. 
Aktivita je vhodná na prácu v kolektíve. 
Úloha je zameraná na rozvoj sociálneho cítenia žiakov. Žiaci napíšu na papier vtipnú pochvalu pre 
spolužiaka/spolužiačku. Učiteľ/-ka žiakom pripomenie, že pochvala je odvodená od slova pochváliť. 
Vysvetlí žiakom, že nejde o snahu niekoho zosmiešniť, ale danú osobu pochvalou potešiť.  
 
V triede si môžete zahrať hru Hádaj, kto je to. Stačí, ak na papier s pochvalou nenapíšete, komu 
je pochvala určená. Postupne čítajte pochvaly a hádajte, pre ktorého spolužiaka/ktorú 
spolužiačku je určená. 
Spoločná aktivita pre žiakov, ktorá pomáha rozvoju sociálnej interakcie v triede.  
Žiaci si medzi sebou udeľujú pochvaly, čo kladne pôsobí na vzájomné vzťahy. Žiakov navrhujeme 
usmerniť, aby v pochvalách opísali nejaký typický znak spolužiaka/spolužiačky, ktorý si u neho/nej 
cenia. 
 
Vyber si z knihy jednu hlavnú postavu. 
Žiaci v knihe Sabínkine prázdniny identifikujú hlavné postavy a jednu si vyberú. 
Napíš, ako sa volala.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Sabínka. 
Vyfarbi správnu možnosť/správne možnosti. 
Žiaci si prečítajú možnosti a vyfarbia, čo platí pre vybranú postavu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu postavy, napr. dievča, dieťa. 
Porozmýšľaj a nalep alebo nakresli hračku, ktorá by ju potešila. 
Žiaci pracujú s textom knihy. Vyhľadávajú, či je v texte priamo uvedená informácia, ktorú hračku by 
si postava želala. Ak nie, vyhľadávajú miesta, ktoré naznačujú záujmy postavy, resp. situácie, 
z ktorých to možno vyvodiť.  
Žiaci môžu obrázok hračky nakresliť alebo vystrihnúť a nalepiť (napr. z letáka). 
 
Okraj 
Označ zelenou hviezdičkou aktivity, ktoré robíš rád/rada. 
Označ červenou hviezdičkou aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, ktorú si si vybral/-a. 
Ak v príbehu nie sú jasne spomenuté aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, žiakom môže napovedať 
konanie postavy v príbehu, prípadne opis jej záľub. 
 
Strana 29 
 
Vypracuj úlohy. Postupuj od úlohy jeden.  
Na ďalšiu úlohu môžeš prejsť až vtedy, keď splníš predchádzajúcu úlohu. 
Rada: Prvé tri úlohy vypracuj pred čítaním knihy. 
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Strana má charakter spoločenskej hry pre jednotlivca. Žiaci musia dodržať pravidlo, že postupujú od 
úlohy k úlohe, úlohy nesmú preskakovať.  

1. Ktoré farby sú na obálke knihy? 
Žiaci napíšu, ktoré farby sú použité na obálke knihy Sabínkine prázdniny.  
Správne riešenie: žltá, zelená, hnedá, modrá, červená, ružová. 

2. Doplň vetu. Najradšej čítam... 
Žiaci doplnia vetu podľa svojich záujmov. Žiaci môžu vetu poňať rôzne a doplniť napr. žáner; čas, 
kedy čítajú; s kým čítajú...  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. o zvieratách. 

3. Koľko je práve v tejto chvíli hodín? Dokresli čas na hodinách.  
Žiaci si zopakujú určovanie času. Do obrázka dokreslia hodinové a minútové ručičky podľa toho, aký 
je čas vtedy, keď vypracúvajú túto úlohu.  

4. Vyber časť knihy a prečítaj ju nahlas. Predstav si, že si pani učiteľka/pán učiteľ a čítaš 
ju svojim žiakom.  

Žiaci sa snažia napodobniť moduláciu hlasu učiteľa/učiteľky.  
Po splnení úlohy si môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. 

5. Vypočítaj matematickú úlohu.  
Počet strán knihy mínus strana, na ktorej sa práve nachádzaš, rovná sa počet strán, ktoré ti 
ostávajú prečítať do konca knihy.  
Žiaci vypočítajú jednoduchú slovnú úlohu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. 80 – 11 = 69 

6. Obkresli sem svoj palec a dokresli ho ako postavičku z knihy, ktorú práve čítaš.  
Žiaci rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť.  

7. Vyfarbi ružovou farbou všetky plôšky s číslom 5 na obrázku na strane 32.  
Keď žiaci splnili všetkých sedem úloh môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. Potom vyfarbia na obrázku 
v certifikáte na strane 32 plôšky s číslom 5.  
Ak majú žiaci s niektorou úlohou problém, učiteľ/-ka sa ich snaží naviesť na správne riešenie bez toho, 
aby im ho prezradila. Cieľom úloh je ukázať žiakom, že sú samostatní riešitelia a pri vynaloženom 
úsilí dokážu úlohu úspešne vyriešiť aj sami.  
 
Okraj  
Vyfarbi slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru vyfarbia slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Sabínkine prázdniny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

KNIHA 5c 
Metodické poznámky ku knihe Sedem dní v pivnici  

 
Odporúčame, aby si žiaci pred čítaním knihy prezreli pracovné strany a prečítali úlohy venované práci 
s knihou. Žiaci tak získajú potrebný prehľad o tom, čo si pri čítaní knihy majú všímať. 
Žiakov vedieme k riešeniu úloh počas čítania, nie až po prečítaní knihy.  
 
Strana 25 
 
Žiaci dopĺňajú základné údaje o knihe, pomáhajú si knihou.  
(Niektoré informácie o knihe sa môžu líšiť podľa roku vydania.)  
 
Názov knihy Sedem dní v pivnici 

Spisovateľ/-ka Peter Karpinský  

Ilustrátor/-ka Zuzana Bočkayová Bruncková 

Literárna forma  próza     

Vydavateľstvo Perfekt (2011) 

 
O SPISOVATEĽOVI/SPISOVATEĽKE 
Vyhľadaj na internete, v encyklopédii alebo v knihách aspoň dve informácie o tomto 
spisovateľovi/tejto spisovateľke.  
Žiaci vyhľadajú a napíšu informácie o významom detskom spisovateľovi Petrovi Karpinskom.  
Možné riešenie: Narodil sa v roku 1971. Je vedúcim súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky). 
 
Vypíš niekoľko ďalších názvov kníh od tohto spisovateľa/tejto spisovateľky. 
Možné riešenie: Med z ľadových kvetov; Adela, ani to neskúšaj!; Teta Agáta a jej mačacia sedmička; 
Kde asi rozprávka býva; Adela, neopováž sa!; Ako sme sa s Ťukťukom ťukťukovali... 
Návrh na ďalšiu aktivitu: Učiteľ/-ka zo školskej knižnice vypožičia knihy, ktoré napísal spisovateľ 
Peter Karpinský. Žiaci tak budú mať možnosť prelistovať si ich a porozprávať sa o nich. 
 
Nakresli slniečko k názvom kníh, ktoré by si rád/rada prečítal/-a. 
Žiaci vyjadrujú vlastný názor.  
Označ červenou farbou názov knihy/kníh, ktorú/-é si už prečítal/-a. 
 
Vystrihni z časopisov písmená a poskladaj z nich názov knihy a meno spisovateľa/spisovateľky. 
Písmená nalep sem pod zadanie.  
Žiaci z dostupných časopisov, ktoré majú doma (môžu použiť aj letáky alebo noviny), vystrihnú 
písmená. Z písmen vytvoria názov knihy Sedem dní v pivnici a meno spisovateľa Petra Karpinského. 
Písmená nalepia do vyhradenej časti. 
 
Okraj 
Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia o sebe. 
Úloha je zameraná na sebareflexiu. Žiaci si z ponúknutých tvrdení vyberajú tie, s ktorými sa 
stotožňujú.  
Návrh na ďalšiu aktivitu: Žiaci medzi sebou hľadajú svojich „dvojníkov“. Porovnávajú si 
zakrúžkované tvrdenia a hľadajú osobu, ktorá má zakrúžkované presne tie isté tvrdenia ako oni.  
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Dvojstrana 26 a 27 
 
O KNIHE 5 
Označ hviezdičkou možnosť, ktorá je pravdivá.   
V knihe sú:  
Žiaci na základe doteraz získaných vedomostí zaradia knihu do správneho literárneho žánru.  
Správne riešenie: autorské rozprávky 
 
Odpovedz na otázky. Odpovede napíš alebo označ.  
Kto tento príbeh rozpráva?  
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli identifikovať rozprávača. (Rozprávač je osoba, ktorá príbeh 
rozpráva. Môže ňou byť napr. autor, alebo literárna postava.)  
Správne riešenie: autor  
Kde sa odohráva väčšia časť príbehu?  
Cieľom úlohy je naučiť žiakov identifikovať rozdiel medzi skutočnosťou a fantáziou. 
Žiaci po prečítaní knihy označia, či sa príbeh odohráva v skutočnom svete (v realite) alebo vo 
vymyslenom svete (obsahuje prvky fantázie, napr. lietajúce autá, škriatkov, život pod vodou...).  
Správnu odpoveď vyfarbia, zakrúžkujú alebo označia znakom x.  
Správne riešenie: vo vymyslenom svete 
Chcel/-a by si žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva? 
Žiaci sa podľa opisu miesta v knihe a svojich osobných predpokladov rozhodnú, či by chceli žiť na 
mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
Napíš prečo. 
Žiaci napíšu zdôvodnenie, prečo by chceli/nechceli žiť na mieste, kde sa príbeh odohráva.  
Riešenia sa môžu líšiť. 
 
Vypíš z knihy postavy. 
Cieľom úlohy je, aby žiaci vedeli v texte identifikovať literárne postavy a vedeli ich rozdeliť na hlavné 
a vedľajšie. Úlohu môžu žiaci riešiť počas čítania knihy alebo po jej prečítaní.  
Správne riešenie: 
Hlavné postavy: prašiškriatok Celestín 
Vedľajšie postavy: namyslený motýľ Bady, šváby, blchy, pracovité Pestovníčky, pavúk Malmiňat, 
dobrosrdečné Kvetlušky, pyšná Moľa... 
 
Vyhľadaj v príbehu vybrané a príbuzné slová. Vypíš aspoň päť. 
Žiaci si zopakujú vybrané a k nim príbuzné slová a identifikujú ich v texte. Pri písaní nemusia 
rozlišovať, či ide o vybrané alebo príbuzné slovo.  
Možné riešenie: keby, obvykle, skryť, bývať, byt, premýšľať, obyčaj, pýtať sa, myslel, zvyk... 
Vyhľadaj v príbehu jednoslabičné slová. Vypíš aspoň štyri.  
Žiaci si zopakujú rozdelenie slov na slabiky. 
Možné riešenie: nos, byt, stôl, mak, krk, hlas... 
 
Do obrázka leporela nakresli tri predmety, ktoré sa objavujú v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa toho, ktoré predmety si žiaci zapamätali. Možné riešenie nakreslených 
predmetov: knihy, stolička, nožnice, ihla, pohár, plechovka, krabica... 
 
Vyber z knihy zaujímavú situáciu, ktorá by zaujala aj tvojho kamaráta/tvoju kamarátku. Zapíš 
ju najviac tromi vetami.  
Žiaci tvoria gramaticky správne vety.  
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Riešenia sa môžu líšiť, napr. Ako Moľa držala diétu v mohérovom svetríku. Bola veľmi slávna modelka. 
Mala dokonca svojho agenta, ktorý ju pripravoval na módnu šou. 
 
Každý človek má dobré i zlé vlastnosti.  
Návrh na rozhovor: Žiaci si prečítajú text v bubline, ktorý hovorí pani knihovníčka. Zamyslia sa nad 
tým, či je dané tvrdenie pravdivé, alebo nepravdivé. Učiteľ/-ka môže žiakov naviesť otázkami: Môže 
mať človek iba zlé vlastnosti? Môže mať človek iba dobré vlastnosti? Aké vlastnosti máte vy alebo 
vaši kamaráti? Môže byť niektorá zlá vlastnosť považovaná za dobrú a naopak?   
Vyber z knihy jednu postavu. Napíš odpovede na otázky.  
Žiaci si môžu vybrať hlavnú alebo vedľajšiu postavu. 
Ako sa volala? 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Moľa. 
Kedy sa v príbehu správala vhodne? 
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď chcela pomôcť Celestínovi pri hľadaní rodičov. 
Kedy sa v príbehu správala nevhodne?  
Žiaci podľa zaužívaných spoločenských noriem hodnotia konanie postavy v príbehu. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Keď sa predvádzala, aká je krásna a slávna. 
Ktoré vlastnosti máš s postavou spoločné? 
Žiaci pri riešení úlohy porovnávajú svoje vlastnosti s vlastnosťami vybranej postavy a hľadajú, čo 
majú spoločné.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. priateľskú povahu, odvahu, súťaživosť... 
 
Vymysli knihe iný vhodný názov. Napíš ho ozdobným písmom. 
Žiaci použijú svoju fantáziu a vytvoria nový názov. 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Sám doma. 
 
Na ktorej strane v knihe je ilustrácia, čo ťa zaujala?  
V knihe ma zaujala ilustrácia na strane... 
Riešenia sa môžu líšiť, napr. 14. 
Napíš o nej aspoň tri vety. (Kto/čo sa na ilustrácii nachádza, čo ilustrácia zobrazuje, čo ťa na nej 
zaujalo...) 
Žiaci pri opise využívajú bohatosť svojej slovnej zásoby.  
Riešenia sa môžu líšiť podľa vybranej ilustrácie, napr. Celestín je s kamarátmi. Ich domčekom je veľká 
drevená krabica z jabĺk. Okolo sú poličky s kopou starých kníh. Slúžia ako bývanie pre kamarátov. 
 
Okraj 
Pozorne prečítaj vety.  
Vyhľadaj a zakrúžkuj červenou farbičkou všetky príslovia.  
Označ hviezdičkou vety, ktoré by si vedel/-a použiť na opísanie deja v knihe. 
Cieľom úlohy je, aby žiaci identifikovali príslovie a odlíšili ho od prirovnania. (Príslovie vyjadruje 
ľudovú múdrosť alebo skúsenosť a prináša poučenie. Prirovnanie je výrazový prostriedok 
porovnávajúci niečo na základe zhodných vlastností.) 
Správne riešenie:  
Príslovia: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Nikto múdry z neba nespadol. Bez práce nie sú 
koláče. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Komu sa 
nelení, tomu sa zelení. 
Označ hviezdičkou vety, ktoré by si vedel/-a použiť na opísanie deja v knihe.  
Žiaci môžu označovať všetky vety, t. j. príslovia aj prirovnania, ktoré sa hodia na opis deja knihy.  
Možné riešenie: Je ustatý ako kôň. – Duch domu nemal kedy oddychovať, lebo ho všetci otravovali.  
Nikto múdry z neba nespadol. – Celestín nevedel, čo je na Krištáľovom kráľovstve úžasné. 



72 
 

Návrh na aktivitu: Každý žiak/každá žiačka prečíta jednu vetu, ktorú označil/-a, a povie prečo ju 
označila.    
 
Strana 28 
 
Píšem lístky s neobyčajnými pochvalami. Pochvala za najmenší strach z pavúka, pochvala za 
najčudnejšie zbalenú tašku, pochvala za najrýchlejšie získanú päťku... Viem napísať aj iné 
pochvaly podľa želenia. V prípade záujmu mi napíšte e-mail na adresu pisempochvaly@mejl.sk. 
Zn: Pochvala za deravý groš. 
Žiaci prečítajú text v bubline, ktorý hovorí Kamil. Je to motivačný text na ďalšiu aktivitu.  
Návrh na rozhovor: Učiteľ/-ka sa opýta žiakov, o ktorý slohový útvar ide (inzerát) a prečo Kamil 
použil v texte skratku Zn. Čo táto skratka znamená? Akú Zn. by mohol Kamil ešte použiť? Akú 
neobyčajnú pochvalu by mohol Kamil ešte napísať? Za čo neobyčajné by chceli byť pochválení žiaci?  
 
Napíš na papier vtipnú pochvalu pre spolužiaka/spolužiačku. 
Aktivita je vhodná na prácu v kolektíve. 
Úloha je zameraná na rozvoj sociálneho cítenia žiakov. Žiaci na papier napíšu vtipnú pochvalu pre 
spolužiaka/spolužiačku. Učiteľ/-ka žiakom pripomenie, že pochvala je odvodená od slova pochváliť. 
Vysvetlí žiakom, že nejde o snahu niekoho zosmiešniť, ale danú osobu pochvalou potešiť. 
 
V triede si môžete zahrať hru Hádaj, kto je to. Stačí, ak na papier s pochvalou nenapíšete, komu 
je pochvala určená. Postupne čítajte pochvaly a hádajte, pre ktorého spolužiaka/ktorú 
spolužiačku je určená. 
Spoločná aktivita pre žiakov, ktorá pomáha rozvoju sociálnej interakcie v triede.  
Žiaci si medzi sebou udeľujú pochvaly, čo kladne pôsobí na vzájomné vzťahy. Žiakov môžeme 
usmerniť, aby v pochvalách opísali nejaký typický znak spolužiaka/spolužiačky, ktorý si u neho/nej 
cenia.  
 
Vyber si z knihy jednu hlavnú postavu. 
Žiaci v knihe Sedem dní v pivnici identifikujú hlavné postavy a jednu si vyberú. 
Napíš, ako sa volala.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. Celestín. 
Vyfarbi správnu možnosť/správne možnosti. 
Žiaci si prečítajú možnosti a vyfarbia, čo platí pre vybranú postavu. 
Riešenia sa môžu líšiť podľa výberu postavy, napr. chlapec, dieťa, iné: prašiškriatok. 
Porozmýšľaj a nalep alebo nakresli hračku, ktorá by ju potešila. 
Žiaci pracujú s textom knihy. Vyhľadávajú, či je v texte priamo uvedená informácia, ktorú hračku by 
si postava želala. Ak nie, vyhľadávajú miesta, ktoré naznačujú záujmy postavy, resp. situácie, 
z ktorých to možno vyvodiť.  
Žiaci môžu obrázok hračky nakresliť alebo vystrihnúť a nalepiť (napr. z letáka). 
 
Okraj 
Označ zelenou hviezdičkou aktivity, ktoré robíš rád/rada. 
Označ červenou hviezdičkou aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, ktorú si si vybral/-a. 
Ak v príbehu nie sú jasne spomenuté aktivity, ktoré robí rada hlavná postava, žiakom môže napovedať 
konanie postavy v príbehu, prípadne opis jej záľub. 
 
Strana 29 
 
Vypracuj úlohy. Postupuj od úlohy jeden.  
Na ďalšiu úlohu môžeš prejsť až vtedy, keď splníš predchádzajúcu úlohu. 
Rada: Prvé tri úlohy vypracuj pred čítaním knihy. 
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Strana má charakter spoločenskej hry pre jednotlivca. Žiaci musia dodržať pravidlo, že postupujú od 
úlohy k úlohe, úlohy nesmú preskakovať.  

1. Ktoré farby sú na obálke knihy? 
Žiaci napíšu, ktoré farby sú použité na obálke knihy Sedem dní v pivnici.  
Správne riešenie: hnedá, sivá , oranžová, zelená, žltá. 

2. Doplň vetu. Najradšej čítam... 
Žiaci doplnia vetu podľa svojich záujmov. Žiaci môžu vetu poňať rôzne a doplniť napr. žáner; čas, 
kedy čítajú; s kým čítajú...  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. veselé knihy.  

3. Koľko je práve v tejto chvíli hodín? Dokresli čas na hodinách.  
Žiaci si zopakujú určovanie času. Do obrázka dokreslia hodinové a minútové ručičky podľa toho, aký 
je čas vtedy, keď vypracúvajú túto úlohu.  

4. Vyber časť knihy a prečítaj ju nahlas. Predstav si, že si pani učiteľka/pán učiteľ a čítaš 
ju svojim žiakom.  

Žiaci sa snažia napodobniť moduláciu hlasu učiteľa/učiteľky.  
Po splnení úlohy si môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. 

5. Vypočítaj matematickú úlohu.  
Počet strán knihy mínus strana, na ktorej sa práve nachádzaš, rovná sa počet strán, ktoré ti 
ostávajú prečítať do konca knihy.  
Žiaci vypočítajú jednoduchú slovnú úlohu.  
Riešenia sa môžu líšiť, napr. 104 – 53 = 51 

6. Obkresli sem svoj palec a dokresli ho ako postavičku z knihy, ktorú práve čítaš.  
Žiaci rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť.  

7. Vyfarbi ružovou farbou všetky plôšky s číslom 5 na obrázku na strane 32.  
Keď žiaci splnili všetkých sedem úloh môžu do krúžka nakresliť zelenú ✓. Potom vyfarbia na obrázku 
v certifikáte na strane 32 plôšky s číslom 5.  
Ak majú žiaci s niektorou úlohou problém, učiteľ/-ka sa ich snaží naviesť na správne riešenie bez toho, 
aby im ho prezradila. Cieľom úloh je ukázať žiakom, že sú samostatní riešitelia a pri vynaloženom 
úsilí dokážu úlohu úspešne vyriešiť aj sami.  
 
Okraj 
Vyfarbi slová, ktoré podľa teba vystihujú túto knihu. 
Žiaci na základe svojho názoru vyfarbia slová na okraji, ktoré vystihujú knihu Sedem dní v pivnici. 
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