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ÚVOD

Milé kolegyne a milí kolegovia!

Dostali sa  vám do  rúk metodické komentáre k  pracov-
nej učebnici Prvouka pre druhákov. Naším cieľom je dať 
vám pomôcku, ktorá významnou mierou prispeje k va-
šej príprave na vyučovanie predmetu prvouka. Pri tvorbe 
týchto metodických komentárov sme sa usilovali o to, aby 
sme vám priniesli rady a návody, ako správne naučiť ob-
sah predmetu prvouka stanovený Inovovaným Štátnym 
vzdelávacím programom z  roku 2015 s použitím našej 
pracovnej učebnice. Usilovali sme sa, aby ste v nich našli 
všetky informácie, ktoré budete potrebovať pri svojej prá-
ci. Našou snahou bolo orientovať sa hlavne na praktické 
veci, a to:

• na potrebné cieľové kompetencie vychádzajúce z vý-
konových a obsahových štandardov stanovených Ino-
vovaným Štátnym vzdelávacím programom z roku 2015, 
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, ISCED 1; 

• na  prierezové témy, ktoré sú priradené ku  každej 
učebnej téme a sú dané Inovovaným Štátnym vzdeláva-
cím programom, ISCED 1;

• na jednoduché výskumné aktivity, ktoré vedú žiakov 
k  samostatnému získavaniu poznatkov prostredníc-
tvom jednoduchých výskumných činností a cieleného 
pozorovania;

• na  projekty, ktoré sumarizujú a  upevňujú získané 
poznatky žiakov;

• na metodické komentáre k jednotlivým úlohám pra-
covnej učebnice, ktoré podrobnejšie vysvetľujú prácu 
s jednotlivými úlohami; 

• na  pomôcky potrebné na  zabezpečenie výchovno-
-vzdelávacieho procesu, ktoré vám uľahčia prácu a zá-
roveň žiakom názornejšie pomôžu vysvetliť preberané 
učivo;

• na motivačné témy, ktoré žiakom preberané učivo pri-
blížia; 

• na námety na rôzne aktivity a didaktické hry rešpek-
tujúce primeranosť veku, ktoré danú tému a učivo spes-
tria a umožnia dlhodobé zapamätanie si poznatkov;

• a na poskytnutie ďalších námetov využiteľných pri pre-
beraní jednotlivých tém.

Predmet prvouka je orientovaný aj  na  skúsenostné po-
znanie. Žiaci sú pomocou neho vedení k  tomu, aby 
sa zamysleli nad  tým, čo už poznajú, a aby v  súčinnosti 
s  pozorovaním a  uvedomovaním si  nových poznatkov 
prehĺbili svoje poznanie. Samotné poznatky však nebudú 
žiakom sprostredkované len prostredníctvom pracovnej 
učebnice. Žiaci budú prostredníctvom pracovnej učebni-
ce nabádaní k tomu, aby sami nachádzali nové poznatky 
na základe cieleného opisu, bádania, skúmania a vyhľadá-
vania nových informácií v rôznych médiách, čím sa bude 
rozvíjať ich samotný poznávací proces. Vzhľadom na to, že 

pri rozvíjaní poznávacieho procesu je potrebné, aby si žia-
ci získané informácie priebežne zaznamenávali, zvolili 
sme formu pracovnej učebnice, ktorá je spojením učebni-
ce a pracovného zošita. Zefektívňuje prácu žiakov, ľahšie 
sa v nej orientuje a jednoduchšie sa s ňou manipuluje.

Sme presvedčené, že pracovná učebnica Prvouka pre dru-
hákov, ako aj ostatné podporné materiály, metodické ko-
mentáre a multimediálny disk vám budú vhodnými po-
mocníkmi na hodinách prvouky a že sa vám bude s nimi 
dobre pracovať.

Vaše autorky

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Inovovaný Štátny vzdelávací program, Vzdelávacia oblasť: 
Človek a príroda, ISCED 1, 2015 (http://www.statpedu.sk/
sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program.alej) predstavuje 
predmet prvouku ako vedomostný, spôsobilostný a  po-
stojový základ pre dva nadväzujúce predmety – pre príro-
dovedu a  vlastivedu. Vo  vlastivednej oblasti sa  zameria-
va na spoznávanie a opis krajiny v okolí školy, na zmeny 
krajiny počas roka, na rozprávanie o zaujímavých javoch 
v krajine, na dôvody cestovania, na ovládanie základných 
pravidiel bezpečnosti na ceste, na určovanie celých hodín 
na klasických a digitálnych hodinách (v súlade s učivom 
matematiky), na zaradenie mesiacov do ročných období, 
na  opísanie úlohy hasičov, záchrannej zdravotnej služby 
a policajtov, na odlíšenie vybraných profesií a náplne ich 
práce. V  prírodovednej oblasti sa  zameriava na  základ-
né životné prejavy živých organizmov, na  ich vzájomné 
vzťahy s neživou prírodou a oboznamuje žiakov s reálnym 
prírodným priestorom prostredníctvom skúmania a fun-
govania vybraných prírodných javov. Vzhľadom na kon-
cepciu obsahového a výkonového štandardu prvouky pod-
ľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu z roku 
2015 žiaci nemajú prijímať len hotové poznatky, ktoré 
si  majú zapamätať a  potom ich reprodukovať, ale majú 
sa stať aktívnymi aktérmi výučby, ktorí hľadajú, pátrajú 
a  skúmajú. Takýmto spôsobom u  žiakov rozvíjame kri-
tické myslenie a učíme ich riešiť problémy. Umožňujeme 
tak žiakom hľadať zákonité súvislosti medzi pozorovaný-
mi vlastnosťami prírodných objektov a  procesov, ktoré 
nás obklopujú v každodennom živote. Všetky vzdelávacie 
postupy budujú nové poznatky na predchádzajúcich skú-
senostiach (prekonceptoch) žiaka, čím sa jeho aktívna čin-
nosť stáva hlavnou formou vzdelávania. 

CIELE PREDMETU

Hlavným cieľom prvouky podľa Inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu z roku 2015 je rozvíjanie pozna nia 
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žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov 
s  ním súvisiacich tak, aby bol žiak schopný samostatne 
sa orientovať v informáciách a spracovávať ich objektív-
ne s ohľadom na primeranosť veku. Cieľom je viesť žia-
kov nielen k pochopeniu dejov prebiehajúcich v reálnom 
svete, ale naučiť ich kriticky myslieť, získavať a hodnotiť 
informácie.

Predmet prvouka má aj prostredníctvom našej pracovnej 
učebnice u žiakov:

• rozvíjať predstavy o vybraných prírodných a spoločen-
ských javoch;

• rozvíjať pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne pre-
žitých situácií dokázali získať nové informácie a pre-
hĺbiť si tak doterajšie poznanie;

• rozvíjať schopnosť vytvárať vlastný argumentačne 
podložený úsudok;

• rozvíjať schopnosť argumentovať prostredníctvom 
vlastnej skúsenosti; 

• viesť k  porovnávaniu, zoskupovaniu a  triedeniu 
pred metov a javov podľa identifi kovaných znakov;

• viesť k modifi kácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú 
a vysvetľujú základné prírodné javy;

• viesť k poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpek-
tovaniu vlastného zdravia a  k  jeho aktívnej ochrane 
prostredníctvom zdravého životného štýlu;

• učiť zovšeobecňovať na základe porovnávania;
• učiť spolupracovať pri riešení jednoduchých výskum-

ných aktivít; 
• prispievať k uvedomelej potrebe žiakov chrániť príro-

du.

CIELE PREDMETU V 2. ROČNÍKU

Časová dotácia pre predmet prvouka podľa dokumentu 
Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň zák-
ladnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 – primár-
ne vzdelávanie, konkrétne v  rámcovom učebnom pláne 
pre  základné školy s  vyučovacím jazykom slovenským 
aj maďarským z roku 2015, sú 2 vyučovacie hodiny týžden-
ne, t. j. 66 hodín za rok. Túto časovú dotáciu sme sa snaži-
li využiť na to, aby sme u žiakov začali postupne rozvíjať 
prírodovednú gramotnosť, ktorá je základom najnovších 
reforiem prírodovedného a spoločenskovedného vzdelá-
vania v európskych krajinách. Prekoncepty žiakov a  ich 
čím ďalej dokonalejšie verzie o svete prechádzajú rôzny-
mi kvalitatívnymi zmenami. Tieto zmeny sa dejú najmä 
pod  vplyvom dozrievania psychiky žiaka, nadobúdania 
nových poznatkov a vplyvom okolia.

Jedným z parciálnych cieľov predmetu prvouka je efektív-
ny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte 
nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie 

je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (skúsenosť), 
je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empi-
rického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby 
sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základné 
logické operácie. Prvouka pre prvý a druhý ročník je pre-
to zameraná nielen na aktívnu manipuláciu s materiálmi, 
ale aj na pozorovanie javov, s ktorými sa žiaci bežne stre-
távajú. Žiakov vo  vyučovaní usmerňujeme k  skúmaniu 
čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby: 

• sme rozvíjali ich schopnosť pozorovať detaily vzhľa-
dom na celok;

• sme ich naučili identifi kovať premenné skúmanej 
situá cie;

• sme ich naučili porovnávať premenné skúmanej situá-
cie;

• sme ich viedli k identifi kácii podstatných a premenli-
vých znakov objektov;

• sme ich viedli k zovšeobecňovaniu vyslovením záveru 
z niekoľkonásobných pozorovaní;

• sme ich naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slo-
vom a obrazom;

• sme rozvíjali ich schopnosť argumentácie s  využíva-
ním kauzality; 

• dokázali zdieľať svoje predstavy s  vrstovníkmi v  pra-
covnej skupine.

Predpokladáme, že ak budú žiaci systematicky a cieľave-
dome pripravovaní a vedení k rozvíjaniu spôsobilostí ve-
deckej práce, ako je cieľavedomé pozorovanie, klasifi kácia 
objektov, vytváranie predpokladov, formulovanie otázok, 
zbieranie dát a nasledujúce testovanie a overovanie pred-
pokladov, zodpovedanie otázok, interpretovanie výsledkov, 
splníme základný cieľ predmetu prvouka, ktorým je uče-
nie s porozumením.

V oblasti prírodných vied však popri rozvoji kognitívnych 
schopností žiaka, ktoré sú prvoradým cieľom, nesmieme 
zabúdať ani na rozvoj poznatkového systému žiaka. Žiaci 
sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby: 

• si  vzájomne správne poprepájali základné prírodo-
vedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované 
skutočnosti pochopiteľné v  ich veku, napríklad, čo je 
koreň, stonka, list, kvet, plod a semeno, ako spolu súvisia 
a prečo;

• si  osvojili základy vedeckej terminológie a  vedeli ju 
odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie, napríklad 
názvy rôznych foriem spoločenstiev;

• si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody, 
napríklad pôdy, vody a rastlín;

• si modifi kovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú 
v  bežnom živote nevedecký obsah, napríklad pojmy 
rozpúšťanie, odparovanie, fi ltrácia.
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Bloomova taxonómia vzdelávacích 
cieľov 

Rozvoj poznávacích procesov žiakov nastáva v  procese 
kognitívneho učenia sa. Učiteľ si  musí stanoviť proces 
formovania základných schopností, navrhnúť metódy 
a produkty tohto procesu. Pre  jednoduchšiu prácu uvá-
dzame revidovanú (upravenú) Bloomovu taxonómiu 
vzdelávacích cieľov. Pri určovaní vzdelávacích cieľov vy-
chádzame v  praxi z  odporúčaní a  požiadaviek Inovo-
vaného Štátneho vzdelávacieho programu. Revidovaná 
Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov (2001) vznik-
la doplnením pôvodnej taxonómie vzdelávacích cieľov 
pod  vplyvom rozvoja kognitívnej psychológie a  požia-
daviek praxe. Oproti pôvodnej verzii je charakteristická 
tromi kľúčovými zmenami: 

• dvojdimenzionálnosťou –  okrem dimenzie „kogni-
tívne procesy“ vznikla druhá dimenzia – „kognitívne 
poznatky“;

• presunutím dvoch posledných úrovní v  dimenzii 
„kognitívne procesy“;

• terminologickou úpravou –  pôvodné názvy jednotli-
vých úrovní boli preformulované na činnostné slovesá, 
čím sa stala konzistentnejšou so spôsobom vymedzo-
vania otázok. (Valent, M., 2007) 

Dimenzia poznatkov, ktorá bola v  pôvodnej taxonómii 
zastúpená na  prvej úrovni taxonómie, v  dimenzii zna-
losti, bola oddelená od dimenzie kognitívnych procesov. 
Stala sa  z nej samostatná dimenzia, dimenzia kognitív-
nych poznatkov. Je rozdelená do štyroch skupín. 

• Faktické poznatky –  na  zistenie týchto poznatkov 
kladieme otázky, pri  ktorých sústredíme pozornosť 
na konkrétne znalosti žiakov. Na úspešnú odpoveď sta-
čí, keď si žiak zapamätá časť učiva na určitý čas. Ide 
najmä o dve oblasti znalostí: terminologické znalosti 
a znalosti špecifi ckých detailov a prvkov. 

• Konceptuálne poznatky – na zistenie týchto poznat-
kov kladieme otázky zamerané na  vzájomné vzťahy 
medzi základnými prvkami vnútri väčšej štruktúry, 
ktoré im umožňujú fungovať. Sú to otázky zamerané 
na triedenie pojmov a ich kategorizáciu. Žiaci si musia 
uvedomiť, ako jednotlivé pojmy spolu súvisia, musia 
pochopiť vzťahy medzi nimi a vytvárať nové kontexty. 
Správne odpovede na takéto otázky sú dôkazom poro-
zumenia v procese učenia. 

• Procedurálne poznatky – tieto poznatky je možné zis-
tiť len v  rámci činnosti. Súvisia s ovládaním algorit-
mov, techník, metód a postupov pri riešení problému. 
Žiakom ponúkajú riešiť úlohy a týmto spôsobom pri-
chádzať k novým poznatkom. 

• Metakognitívne poznatky –  súvisia so  znalosťou 
poznania všeobecne a  zároveň so  znalosťou vlastné-
ho spôsobu poznávania. Ide o  strategické znalosti, 

napríklad o  znalosť spôsobu pochopenia štruktúry 
tematického celku v  učebnici, o  znalosti používania 
heuristických metód, vhodných kontextuálnych 
a podmienkových poznatkov, napríklad znalosť riešiť 
rôzne typy testov, rozdielne úlohy a pod. Medzi dôležité 
metakognitívne poznatky patrí aj  sebapoznanie 
a  uvedomenie si  svojej vlastnej poznatkovej úrovne, 
vlastnej stratégie učenia sa. Je veľmi ťažké vysloviť 
vlastný názor na  veci, ktoré sa  dejú alebo sa  udiali. 
Z takýchto názorov môže učiteľ zistiť normy, ktoré žiak 
akceptuje, a nakoľko téme porozumel. 

Druhú dimenziu revidovanej Bloomovej taxonómie – di-
menziu kognitívneho procesu tvorí šesť kategórií. 

• Zapamätať si  –  najnižšiu úroveň poznania rozvíjajú 
otázky, na ktoré odpovedá žiak tak, že si musí spomenúť 
na zapamätané faktografi cké poznatky. Od žiaka sa vy-
žaduje odpoveď, ktorá súvisí s vybavovaním si v pamä-
ti (názvy predmetov, javov a pod.). Na tieto otázky neraz 
existuje len jedna správna odpoveď a učitelia im často 
pripisujú veľký význam. Ide však o  faktografi cké po-
znatky, na ktoré žiak časom zabudne. Takéto poznatky 
nemajú výraznejší vplyv na proces učenia. 

• Porozumieť – otázky na porozumenie tvoria rozsiahlu 
kategóriu kognitívnych procesov: 
 ‒ ide o otázky, na ktoré žiak odpovedá vysvetľovaním, 
objasňovaním a parafrázovaním;

 ‒ o otázky, ktoré vyžadujú uvedenie ilustrácie konkrét-
neho príkladu;

 ‒ o otázky, ktoré vyžadujú kategorizáciu, opis predme-
tu alebo javu, triedenie;

 ‒ o otázky, ktoré požadujú istý stupeň zovšeobecnenia 
a abstrahovania;

 ‒ o otázky, ktoré sa týkajú vyvodenia istých záverov;
 ‒ o otázky, ktoré vyžadujú hľadanie príčin a následkov.

• Aplikovať –  otázky súvisiace s  aplikáciou ponúkajú 
žiakom príležitosť riešiť problémové úlohy. 

• Analyzovať – otázkami na analýzu hľadáme odpoveď 
na detaily daného problému. Ide najmä o rozlišovanie 
podstatných vecí od menej podstatných. 

• Hodnotiť – otázky na hodnotenie sú zamerané na ob-
jasnenie vhodnosti postupu pre daný problém a na ob-
jasnenie protirečení vnútri procesu alebo produk-
tu. Žiak svojou odpoveďou vyslovuje úsudok, či  ide 
o správnu alebo nesprávnu vec z hľadiska noriem, kto-
ré sám akceptuje. 

• Tvoriť – otázky na tvorivosť sú zamerané na tvorbu no-
vých originálnych myšlienok a postupov.

Keď sa začne pohybovať vyučovanie nad úrovňou repro-
duktívnych otázok, učitelia tým dávajú žiakom najavo, že 
si u nich vážia vyššie formy myslenia. Žiaci si začnú uve-
domovať, že reproduktívne odpovede tvoria len malú časť 
z možných odpovedí. 
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Pri revidovanej Bloomovej taxonómii sa ustupuje od hie-
rarchického usporiadania kategórií od najnižšej po naj-
vyššiu. Môže dochádzať k ich prelínaniu počas aktivít pre-
biehajúcich vo vyučovaní. V celku by sa však mali prejaviť 
všetky dimenzie. 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNEJ 
UČEBNICE

Obsah 

Učivo prvouky v druhom ročníku ZŠ je osnované epizo-
dicky a spája v sebe základy prírodovednej a vlastivednej 
oblasti. 

Usporiadanie učiva v pracovnej učebnici vychádza z tém, 
ktoré na seba logicky nadväzujú a sú  dané Inovovaným 
Štátnym vzdelávacím programom, ISCED 1 – pre vyučo-
vací predmet prvouka z roku 2015. Zároveň dáva podnety 
na skúmanie, pozorovanie, opakovanie a precvičovanie 
kľúčových vedomostí a zručností. 

Sprievodné rozprávkové postavičky, princeznú Jasmínku 
a princa Daniela, už žiaci poznajú z prvého ročníka. Pre-
to sme ich ponechali, ale stvárnili sme ich ako reálne deti 
–  súrodencov Jasmínku a Danielka. Žiakov tak plynulo 
a nenásilne prevedieme z rozprávkového sveta do súčasnej 
reality, ktorá im je blízka. Motívom učebnice je cestovanie 
za dobrodružstvom, ktoré môžu žiaci zažiť aj v  reálnom 
živote. Postavičky majú motivačnú funkciu a zároveň pri-
nášajú žiakom aj nové informácie. Záleží len na učiteľovi, 
do akej miery tieto funkcie využije na hodinách prvouky.

Rozdelenie tematických okruhov

1. Spoznávame cestovanie (vzdelávacia oblasť Človek 
a spo ločnosť)

2. Spoznávame človeka (vzdelávacie oblasti Človek 
a príroda – Človek, Človek a spoločnosť)

3. Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy (vzdeláva-
cia oblasť Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie 
prírodných javov)

4. Spoznávame živočíchy (vzdelávacia oblasť Človek 
a príroda – Živočíchy)

5. Spoznávame rastliny (vzdelávacia oblasť Človek 
a príroda – Rastliny)

6. Sviatky (vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť)

1. Spoznávame cestovanie – túto úvodnú tému sme vy-
užili na oboznámenie sa  s  tematikou pracovnej učebni-
ce. Plynulo tak prechádzame od  rozprávania zážitkov 
z prázdnin, pričom ich využívame na bližšie vysvetlenie 
vlastivedných tém, ktoré sú obsiahnuté v  preberanom 

učive. Žiaci sa učia rozlíšiť dopravné prostriedky, dodr-
žiavať základné pravidlá bezpečnosti na ceste, nadobud-
nú zručnosti orientovať sa v blízkom okolí školy, opísať 
cestu do školy, spoznávať krajinu v okolí obce, určiť celé 
hodiny na  ručičkových aj  digitálnych hodinách,  pome-
novať mesiace, ročné obdobia, sviatky a  významné dni. 
Získajú presnejšie časové predstavy o roku a o striedaní 
ročných období a učia sa orientovať v kalendári. Vedia, 
že rok má 365 dní a  je rozdelený na 12 mesiacov, ktoré 
vedia vymenovať a poznajú ich poradie. Teda všetko, čo 
by mal správny cestovateľ ovládať.

2. Spoznávame človeka – žiadny cestovateľ sa nezaobíde 
bez vedomostí o našom tele, preto sa v tejto kapitole žiaci 
učia pomenovať niektoré časti kostry ľudského tela. Vedia 
vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela, poznajú 
pojmy kĺb a zlomenina. Učia sa vysvetliť, aký význam má 
pre človeka pohyb, že pohyb zabezpečujú svaly, vedia vy-
menovať pohyby, ktoré zabezpečujú svaly, vedia vysvetliť 
únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre vývin 
svalstva. Na  základe pozorovania sa  učia vytvoriť záve-
ry, že palec umožňuje realizovať najviac pohybov a úko-
nov, ktoré sú typické pre človeka. Vedia odlíšiť jednotlivé 
profesie a ich náplň, opísať úlohu záchrannej zdravotnej 
služby, hasičov, policajtov, naučia sa, ako privolať pomoc 
a komunikovať s tiesňovou linkou. 

3. Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy – v tejto 
kapitole žiaci primerane veku pokračujú v skúmaní prí-
rodných javov a zákonitostí prostredníctvom pozorova-
cích a výskumných aktivít. Žiaci sa učia zaradiť jednotlivé 
zložky pôdy k  živým, neživým a odumretým súčastiam 
prírody. Skúmaním sa učia dokázať, že v pôde je prítomný 
vzduch a voda, zároveň vytvárať závery o rôznych vlast-
nostiach pôd. Oboznamujú sa s pojmami: zloženie pôdy, 
úrodnosť pôdy a znečistenie pôdy. Na základe skúmania 
sa učia vytvoriť závery o rozpúšťaní látok vo vode. Na zá-
klade pozorovania vedia opísať proces fi ltrácie a odparo-
vania. 

4. Spoznávame živočíchy –  žiaci vedia opísať základné 
životné prejavy živočíchov, vysvetliť význam tvorby ži-
vočíšneho spoločenstva, porovnať spôsob života rastlín 
a živočíchov, uviesť príklady mláďat rôznych druhov živo-
číchov, ktoré sa nemusia podobať na dospelé jedince, vy-
svetliť na príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje chov 
živočíchov. Učia sa spoznať a opísať život mravcov a včiel.

5. Spoznávame rastliny – žiaci vedia, aké sú životné pre-
javy rastlín, vedia uviesť príklady piatich rôznych prostre-
dí a k nim príklady rastlín v nich žijúcich, vedia vysvetliť 
na  príkladoch, ako sa  tieto rastliny prispôsobili svojím 
tvarom a spôsobom života podmienkam, v ktorých žijú, 
a ako sú závislé od neživého prostredia. Učia sa zdôvod-
niť, kde a  prečo je možné nájsť semená rastlín, vysvet-
liť, z ktorej časti rastlina klíči, aké sú podmienky klíčenia 



6

rastlín a  čo sa  deje so  zvyškom semena po  vyklíčení, 
navrhnúť postup na  overenie predpokladov týkajúcich 
sa podmienok rastu rastlín.
Rozširovaním vedomostí žiakov o  životnom prostredí 
a vytváraním návykov pre zodpovedný vzťah k nemu, ve-
dieme žiakov k nadobúdaniu kladného vzťahu k prírode 
a k ich osobnostnému a sociálnemu rozvoju. Žiak nado-
budne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťah me-
dzi ním a životným prostredím vo svojom okolí.

Štruktúra

Aj v druhom ročníku sme zvolili formu pracovnej učebni-
ce – kombináciu pracovného zošita a učebnice, a to hlav-
ne z dôvodu zefektívnenia práce, jednoduchšej manipulá-
cie a orientácie v učebnici. Pracovná učebnica je zostavená 
zo šiestich tematických okruhov. Tematické okruhy pra-
covnej učebnice sa skladajú z tém, ktoré na seba logicky 
nadväzujú. Pri každej téme sa nachádzajú cieľové kompe-
tencie žiakov, ktoré vychádzajú z obsahového a výkonové-
ho štandardu podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho 
programu. Za každým tematickým okruhom sa nachádza 
jedna strana určená na  zopakovanie a  utvrdenie učiva. 
Na  poslednej strane učebnice sa  nachádza koncoročné 
opakovanie učiva. 

Štruktúrne prvky

Na  začiatku každej témy sa  nachádza nový prvok pra-
covnej učebnice – Zápisník cestovateľov. Táto rubrika je 
od ostatných úloh grafi cky odčlenená.

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje. 

 Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

Zápisník cestovateľov spĺňa viaceré funkcie: prináša nové 
informácie a poznatky, zhŕňa prebraté učivo, podporuje čí-
tanie s  porozumením, učí žiakov hodnotiť text, uvažovať 
o ňom a stáva sa odrazovým mostíkom pre diskusiu. Tieto 
informácie a poznatky by však žiaci po prebratí príslušnej 
danej témy nemali ovládať naspamäť, pretože vzdeláva-
cie štandardy príslušného predmetu nie je možné plniť 
jednoduchým memorovaním informácií. Práve naopak, 
aplikáciou Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pracov-
nej učebnice sme sa snažili dosiahnuť aj vyššie vzdeláva-
cie ciele, ako je len memorovanie a zapamätanie. 

Na označenie informácií v Zápisníku cestovateľov sa po-
užívajú tri značky, žiaci si však spoločne s pedagógom 
môžu zaviesť vlastné značky. Počas samostatného čítania 
textu v Zápisníku cestovateľov si žiaci ku každej prečíta-
nej informácii zakreslia značku (Fajočka –Toto som ve-
del/-a. Krížik – Toto som nevedel/-a. Výkričník – Toto je 
zaujímavé.). Značky slúžia len na spätnú väzbu žiakom, 
nehodnotíme ich ani nekontrolujeme, ku ktorým infor-
máciám boli zaznačené. Prostredníctvom používania ta-
kýchto značiek vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili čítať 
s porozumením a uvažovali o každej informácii v texte. 

Rubrika Moje poznámky zostáva súčasťou pracovnej 
učebnice a nachádza sa spravidla na konci každej témy. 
Je to  rubrika, ktorú sme si  zvolili ako prvok prepojenia 
všetkých ročníkov. 

p y p j

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vetu. Pomôž si informáciami 
zo Zápisníka cestovateľov. 

 Prázdniny nám slúžia na ,

                                                

a  .

V prvom ročníku bola rubrika Moje poznámky spraco-
vaná formou maľovaného čítania. Bol to  poznámkový 
blok, v  ktorom mali žiaci zapísané dôležité informácie, 
poznámky. V  ďalších ročníkoch budú texty poznámok 
predpripravené, lenže s chýbajúcimi informáciami, ktoré 
si  žiaci budú sami dopĺňať na  základe získaných infor-
mácií z  prebratého učiva. V  prípade Mojich poznámok 
druhého ročníka ide síce o nižšie úrovne Bloomovej ta-
xonómie vzdelávacích cieľov, práve tie však vedú k  do-
siahnutiu vyšších úrovní Bloomovej taxonómie vzdelá-
vacích cieľov vo vyšších ročníkoch. Vo vyšších ročníkoch 
sa bude predpisovanie poznámok skracovať až na úroveň 
prázdneho poznámkového bloku, do  ktorého si  budú 
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Kostra

a) Prečítaj si vetu, ktorú hovorí 
Jasmínka. Vysvetli jej význam.

b) Napíš do bublín, čo ti napadne, 
keď počuješ slovo kostra. 

1

2 SPOZNÁVAME ČLOVEKA

Toto som  
vedel/-a.  Toto som  

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Kostra je oporou nášho tela.
 Kostra človeka je zložená z kostí. 
 Medzi časti kostry ľudského tela patria:  

lebka, chrbtica zložená zo stavcov, rebrá,  
ramenná kosť, stehenná kosť.

 Kosti sú vzájomne pospájané kĺbmi.
 Kĺb je miesto spojenia kostí, ktoré umožňuje pohyb 

človeka.
 Kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti.
 Kosti sa môžu zlomiť. Zlomená kosť – zlomenina  

sa späť zrastie.

a) Prečítaj si pomenovania častí  
kostry ľudského tela. 

b) Pokús sa niektoré z hlavných kostí 
ľudského tela ukázať na svojom tele.

2
a) Porozprávaj podľa obrázkov, čo máme robiť, 

aby sme predišli zlomenine. 
b) Diskutuj so spolužiakmi o tom,  

ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine.

3

RAMENNÁ KOSŤ

STEHENNÁ KOSŤ

LEBKA

CHRBTICA 
ZLOŽENÁ  

ZO STAVCOV

REBRÁ

Určite sa mi zlomenina 
rýchlo zrastie.

Pohni kostrou! 

Žiak vie, že medzi časti kostry ľudského tela patria: lebka, chrbtica a stavce, 
rebrá, ramenná kosť a stehenná kosť. Vie pomenovať niektoré hlavné kosti 
ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele. Pozná pojmy kĺb, zlomenina. 

7979

Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa deje so zvyškom 
semena po jej vyklíčení. Vie, aké sú podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo. 
Žiak dokáže navrhnúť postup, ako je možné zistiť podmienky klíčenia semien.

Overiť si vplyv podmienok na dobu klíčenia semien.

semená hrachu, šesť misiek,   
papierové kuchynské utierky, voda,  
pohár na zaváranie s viečkom 

 

 

 

 

Druh 
semena

Doba klíčenia (počet dní)

s vodou bez vody v teple v chlade so 
vzduchom

bez 
prístupu 
vzduchu

hrach

Semeno potrebuje na to, aby vyklíčilo:  

 .

a) Prečítaj si cieľ a pomôcky. 
b) Navrhni a napíš postup, ako by sa dal overiť vplyv 

podmienok na klíčenie semien. 
c) Napíš a nakresli do tabuľky svoje pozorovanie.  
d) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení.

3

POMÔCKY

CIEĽ

Ako si overím, či semeno 
vyklíči v chlade? Ako si overím, či semeno 

vyklíči bez vody?

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Klíčenie rastlín je časť života rastliny, pri ktorej rastlina začína zo semena – vzniká

                                               . Klíček je prvý výhonok . Klíčenie semena závisí od rôznych 

podmienok. Sú to:                                           ,                                                     , . Vyklíčiť môže len

to                                                   , ktoré je                                                 , a nie je poškodené.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 1 Názov tematického okruhu 
 2 Názov témy 
 3 Označenie základnej úlohy 
 4 Piktogramy vyjadrujúce prácu s úlohou 
 5 Základné učivo 
 6 Bádateľská aktivita 
 7 Sprievodné postavičky 
 8 Cieľové kompetencie (iŠVP) 
 9 Priestor na zhrnutie učiva
10 Číslo strany
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žiaci poznámky tvoriť samostatne. Takto cielene chceme 
viesť žiakov k  učeniu s  porozumením a  k  samostatnej 
tvorbe poznámok.

Na konci niektorých tém sa nachádzajú rozširujúce úlohy, 
ktoré sme nazvali Viem aj toto? 

1. Zisti, kde sa na Slovensku 
nachádza ZOO. Pomôž si 
internetom alebo knihami.

Tieto úlohy nie sú pre žiakov povinné. Ich cieľom je prehĺ-
biť preberané poznatky, prípadne slúžia ako úloha navyše 
pre zvedavých žiakov s rýchlejším pracovným tempom.

Pracovnú učebnicu dopĺňajú podporné metodické mate-
riály: podporný multimediálny disk (PMMD), metodické 
komentáre a návrh na TVVP. 

PMMD prináša názornejšie spracované úlohy z pracov-
nej učebnice, ďalšie úlohy, ktoré žiakom pomôžu utvrdiť 
učivo, motivovať ich v práci, rozširujúce úlohy, doplnkové 
úlohy, tlačiteľné prílohy, maľovanky a metodické komen-
táre k PMMD. 

Metodické komentáre k učebnici Prvouka pre druhákov 
obsahujú rozsiahlejšie komentáre k jednotlivým úlohám, 
postupy, návody na  prácu s  nimi, návrhy na  spestrenie 
hodín didaktickými hrami a  inými formami práce, kto-
ré slúžia nielen na zopakovanie a upevňovanie učiva, ale 
aj na uvoľnenie a odreagovanie.

Hodnotenie

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzde-
lávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú 
a motivačnú funkciu. Žiak sa v procese výchovy a vzdelá-
vania hodnotí priebežne i celkovo a má právo dozvedieť 
sa spôsob a výsledok hodnotenia. V procese hodnotenia 
učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, 
rešpektuje práva dieťaťa a vo vzťahu k žiakovi sa správa 
humánne. Predmetom hodnotenia by nemali byť len ve-
domosti a  osvojené kľúčové kompetencie, ale aj  usilov-
nosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 
spolupracovať a správanie sa žiaka podľa školského poriad-
ku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 
zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Učiteľ si môže vybrať 
medzi slovným hodnotením a hodnotením známkou. My 
odporúčame v tomto školskom veku ešte zotrvať pri slov-
nom hodnotení. V slovnom hodnotení môžeme pochváliť 
aj usilovnosť a aktivitu žiaka na hodine. 

Mali by sme si uvedomiť, že hodnotenie u žiaka pôsobí 
aj na psychické procesy, city, pocity, ovplyvňuje jeho posto-
je k učeniu sa, ovplyvňuje jeho sebavedomie a jeho vzťahy 
k ostatným ľudom. Pedagóg by sa mal pri hodnotení žia-
ka zamerať na to, aby naozaj spoznal jeho osobnosť, jeho 

individuálne schopnosti, možnosti, pokrok, ale aj rezer-
vy. Hodnotenie známkou môže byť pre žiaka nezrozumi-
teľné, nejasné, je to len jeho zaradenie do jednej z piatich 
skupín, nevypovedá o jeho schopnostiach, zručnostiach, 
o  jeho  postupe či  osobnom tempe. Žiak sa  nemá učiť 
kvôli známke. Musíme ho viesť k tomu, aby sa učil sám 
pre seba, aby mal snahu dozvedieť sa viac, vedieť niečo lep-
šie, zdokonaliť sa.

Hodnotenie je dôležité nielen pre učiteľa, ale aj pre samot-
ného žiaka. Má byť pre oboch spätnou väzbou. Pre učite-
ľa, aby vedel, ako sa podarilo splniť vopred vytýčený cieľ, 
či žiak učivo pochopil, prípadne, čo pochopil nesprávne. 
Žiakovi by zas malo ukázať, kde má nedostatky, ako ich 
má odstrániť a ako sa vo svojej práci zlepšiť.

Práve z týchto dôvodov sa prikláňame k slovnému hod-
noteniu, ktoré by malo mať komplexný charakter. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsled-
kov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metó-
dami, formami a prostriedkami:

• sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka;
• sústavným sledovaním výkonu žiaka a  jeho priprave-

nosti na vyučovanie; 
• vytváraním denníkov, projektov, sebahodnotiacich lis-

tov, dotazníkov, portfólií; 
• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka;
• rozhovormi so žiakom.

V  slovnom hodnotení teda žiak dostáva informácie 
o kvalite svojich výkonov, o svojich schopnostiach, o posta-
vení v triede. Toto všetko mu umožňuje neustále sa zlep-
šovať, zamyslieť sa nad svojím výkonom, vidieť rezervy, 
prípadne chyby. Učiteľ vie lepšie sledovať pokrok žiaka, 
jeho úroveň. Hodnotenie by malo mať aj motivačnú funk-
ciu. Žiak s chýbajúcou motiváciou totiž stráca na vyučo-
vacej hodine sústredenosť, aktivitu, usilovnosť.

Súčasťou hodnotenia by malo byť aj sebahodnotenie žia-
ka. Sebahodnotenie totiž vedie žiaka k  tomu, aby zažil 
pocit úspechu. Prostredníctvom sebahodnotenia sa  po-
stupne naučí defi novať, čoho je schopný, čo sa mu vo vyu-
čovacom procese podarilo, v čom má ešte rezervy, čo je jeho 
silnou a čo slabou stránkou.

K tomu, aby sme získali vhodné podklady pre slovné hod-
notenie, odporúčame pedagógom vytvoriť pre  každého 
žiaka žiacke portfólio, moderný prostriedok autentické-
ho hodnotenia.
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Žiacke portfólio

Žiacke portfólio nám poskytuje najucelenejší pohľad 
na  osobnosť žiaka a  slúži ako podklad na  komplexné 
hodnotenie žiaka v  škole. Cieľom žiackeho portfólia je 
zachytiť vývin a pokrok žiaka a jeho napredovanie za ur-
čité časové obdobie. Umožňuje hodnotenie podľa indivi-
duálnej vzťahovej normy a pre učiteľa i žiaka je dôležitou 
spätnou väzbou. 

To, ako bude vyzerať titulná strana žiackeho portfólia, 
by  si  mal zvoliť každý žiak sám. Keďže portfólio je vý-
znamným materiálom žiaka, ktorý ho prezentuje a je jeho 
vlastníctvom, tak by sa mali k nemu správať aj ostatní žiaci. 
Ak majú spolužiaci záujem pozrieť sa na portfólio svojho 
spolužiaka, mali by  ho požiadať o  povolenie. Škála ma-
teriálov, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka, je veľká. Malo 
by  obsahovať materiály (písomné aj  výtvarné), pracov-
né listy, záznamy z vychádzok, pozorovaní, výskumných 
aktivít, sebahodnotiace listy k  jednotlivým aktivitám 
vyhotovených žiakom a  ďalšie záznamy o  žiakovi, ktoré 
dokumentujú jeho prácu za určité obdobie. Na materiály, 
ktoré žiak zhromažďuje, je vhodné napísať dátum, aby sme 
vedeli sledovať priebežný vývin práce žiaka a dosiahnutie 
pokroku za určité obdobie. Žiaka by sme mali motivovať, 
aby sa pre neho stalo zbieranie materiálov do portfólia sa-
mozrejmosťou a aby časom vedel rozširovať svoje portfólio 
samostatne. 

Pri práci so žiackym portfóliom musíme rátať s tým, že 
zo začiatku bude nevyhnutné naučiť s ním žiakov praco-
vať. Podstatou práce žiaka s portfóliom je prejsť svoje zlož-
ky portfólia a okomentovať ich, zamýšľajúc sa nad tým, čo 
práca žiakovi na danom materiáli dala, čo si váži, že sa da-
nou aktivitou naučil, či  mu práca vyšla podľa predstáv, 
čo by nabudúce zmenil. Komentáre sú zo začiatku ústne. 
Žiaka navádzame na komentovanie a hodnotenie svojich 
prác, pričom mu pomáhame nedokončenými vetami typu: 
Táto výskumná práca sa mi podarila, pretože... V triedení 
rastlín mi pomohlo... Nabudúce sa musím pri pozorovaní 
zamerať... Takýmito nedokončenými vetami vedieme žia-
kov k tomu, aby sa naučili k svojmu portfóliu vyjadrovať. 
Neskôr môžu žiaci komentáre k daným materiálom písať, 
prípadne si  ich napísať na  kartičky, ktoré k  materiálom 
priložia. Pre prácu s danými materiálmi je nutné vyčleniť 
si čas, ktorý budeme  pravidelne dodržiavať.

Po komentári žiaka by mal pridať k portfóliu žiaka svoj 
komentár aj učiteľ. Komentár pedagóga by mal mať mo-
tivačný charakter. Učiteľovou úlohou nie je nájsť chyby 
v práci žiaka, ale, naopak, pokrok, ktorý by mal byť na zá-
klade portfólia viditeľný. Hodnotenie pedagóga by malo 
byť objektívne a  racionálne. Po  ukončení hodnotenia 
by  mala práca s  portfóliom pokračovať formou dialógu 
učiteľa so žiakom, týkajúceho sa stanovenia ďalších cieľov, 
zámerov a priorít.

Portfólio žiaka môže byť uskladnené rôzne – fascikel, ška-
tuľa, tvrdé dosky a pod.

Napriek tomu, že hodnotenie žiaka na základe portfólia 
je časovo náročné, je jeho veľkou výhodou, že poskytuje, 
nielen samotnému žiakovi, ale aj  iným v  jeho okolí ob-
raz o tom, ako sa žiak učí, ako uvažuje, ako pristupuje 
k práci a k povinnostiam, ako napreduje vo vedomostiach 
a zručnostiach a ako rozvíja svoje záujmy a postoje.

Charakteristika didaktického spracova-
nia

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov:

• prezentuje obsah predmetu stanovený v iŠVP,  ISCED 1, 
z roku 2015;

• spĺňa všetky požiadavky na hodnotenie kvality učeb-
níc stanovené Štátnym pedagogickým ústavom;

• je zdrojom základných informácií, ktoré sú žiakom 
sprostredkované v Zápisníku cestovateľov;

• je prostriedkom riadenia vyučovacieho procesu učite-
ľom;

• využíva informácie z rôznych iných zdrojov;
• poskytuje priestor na  využitie medzipredmetových 

vzťahov;
• rozvíja kognitívne, personálne a sociálne spôsobilosti 

a kompetencie žiakov;
• podporuje získavanie, upevňovanie vedomostí;
• aktivizuje ku kooperácii v učení.

Naším úmyslom bolo nájsť prostredníctvom práce so sé-
riou pracovných učebníc Prvouka nové súvislosti, logické 
väzby, vychádzať z  priamej skúsenosti žiakov. Nechápať 
prvouku ako samostatný predmet, ale spojiť ho s ostat-
ným preberaným učivom, „žiť“ ním počas celého roka, 
vracať sa  k  prebratému učivu a  nachádzať opäť nie-
čo nové, nezvyčajné, o čom síce vieme, ale doteraz sme 
si to nevšimli alebo neuvedomili, umožňuje získavať nie 
mozaikovitý, ale ucelený pohľad na deje okolo nás. 

Forma tejto pracovnej učebnice má tiež charakter cvičeb-
nice s  výkladovými prvkami, motivačnými ilustráciami 
a  textami. Plnohodnotne nahrádza učebnicu, pracovný 
zošit a poznámkový zošit z prvouky. 

Koncepciu pracovnej učebnice Prvouka pre  druhákov 
sme premysleli a zvolili veľmi starostlivo tak, aby posky-
tovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedo-
mostí a  spôsobilostí žiakov na  úrovni primeranej veku. 
Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: ex-
pozičných, fi xačných i overovacích. Úlohy sú koncipované 
tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné, problémové 
úlohy a úlohy rozvíjajúce kognitívne činnosti žiakov, ktoré 
operujú s pojmami, akými sú detské hľadanie, pátranie, 
skúmanie a objavovanie. Jednotlivé úlohy sme vzájomne 
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poprepájali rôznymi prvkami tak, aby na seba vzájomne 
nadväzovali a stavali na poznatkoch získaných v prvom 
ročníku. Úlohy sa  postupne a  plynulo stupňujú svojou 
náročnosťou vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, 
schopností a  zručností žiakov v danom ročníku. Texto-
vé a netextové časti jednotlivých úloh sú prepojené tak, 
aby sa  prostredníctvom nich u  žiakov rozvíjalo učenie 
sa s porozumením. Zadania úloh sme sa snažili koncipo-
vať tak, aby boli celé (aj keď niekedy pomerne dlhé) v pra-
covnej učebnici. Samotná úloha totiž získa význam až jej 
zadaním a nie vždy pracuje žiak s pracovnou učebnicou 
len v  prítomnosti učiteľa. Taktiež rodičia, či  iné osoby, 
s ktorými sa žiak učí, by mali mať možnosť uchopiť úlohu 
korektným spôsobom.

Podobne ako v prvom diele aj  v Prvouke pre druhákov 
kladieme dôraz na divergentné úlohy, ktoré sú bližšie bež-
nému životu. Rozvíjame nimi tvorivosť žiakov, rozširuje-
me obzor ich vnímania. Rozdiel oproti prvému ročníku je 
v tom, že rešpektujeme u žiakov ich samostatnosť, s ktorou 
už v  tomto veku disponujú. Mnohé úlohy sú postavené, 
tak, aby viedli žiakov k  samostatnému vypracovávaniu 
jednotlivých úloh. Takisto ako v prvom ročníku aj pracov-
ná učebnica v druhom ročníku preferuje zážitkové učenie 
sa žiakov, ich vlastné objavovanie, pátranie a  skúmanie. 
Pri  tvorení bádateľských a  výskumných aktivít v  dru-
hom ročníku sme nadviazali na  typ výskumných aktivít 
z prvého ročníka, v ktorých sme využili rôzne inovatívne 
metódy vzdelávania, ktoré sa  využívajú pri  modifi kácii 
žiackych predstáv. Zachovali sme spôsob využitia osôb 
vyjadrujúcich názor k zobrazenej situácii formou dialógu. 
Pridali sme aj nové typy úloh a pozorovaní zameraných 
na  výskumné aktivity, ktorými budú žiaci pokračovať 
v predmete prírodoveda v treťom aj štvrtom ročníku. 

Úlohy 

V prvom ročníku sme zvolili pre žiakov pri práci s  jed-
notlivými úlohami namiesto konkrétnych zadaní pikto-
gramy. Tie im pomáhali pochopiť, čo budú v danej úlo-
he robiť a  akým spôsobom budú pracovať. V  druhom 
ročníku sú pri  jednotlivých úlohách konkrétne zadania 
pre žiaka. Aby sa však žiakom ľahšie pracovalo a vedeli, 
aký typ práce ich v daných úlohách čaká, zachovali sme 
pri  zadaniach aj  piktogramy z  prvého ročníka. Pri  čísle 
úlohy sa nachádzajú piktogramy a hneď pod nimi slovné 
zadanie úlohy pre žiakov. Úlohy sú zamerané na všetky 
typy inteligencie a ich náročnosť postupne stúpa tak, ako 
si žiaci osvojujú vedomosti z rôznych oblastí.

Typy úloh

• Lingvistická – prečítaj si, vysvetli, porozprávaj príbeh.
• Matematická – spočítaj, zisti ako dlho, vyznač správne 

poradie, urči, roztrieď, naplánuj, nájdi súvislosti.
• Pohybová – znázorni bez slov, vystrihni, vyrob si.
• Priestorová – vymaľuj, nakresli, dokresli, napíš.
• Interpersonálna – porozprávaj (počúvaj, čo hovoria os-

tatní), vysvetli, porovnaj svoje riešenie so spolužiakom/
spolužiačkou.

• Intrapersonálna –  skontroluj svoju prácu, zhodnoť ju, 
resp. uplatni všetky všetky druhy inteligencie vzhľadom 
na seba.

V pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov sa môžeme 
stretnúť s rôznymi druhmi úloh:

• úlohy zamerané na evokáciu učiva – hádanky, motivač-
né úlohy;

• úlohy zamerané na vysvetlenie učiva – zápisník cesto-
vateľov, pojmové mapy, cielené pozorovanie obrázkov;

• úlohy zamerané na  precvičenie učiva –  klasifi kácia 
(triedenie), overovanie výskumnými aktivitami, krížov-
ky, rébusy, bludiská;

• úlohy zamerané na zopakovanie učiva – obrázkové čí-
tanie, opakovacia strana, záverečné opakovanie;

• úlohy na frontálnu, samostatnú i skupinovú prácu;
• úlohy s tvorbou odpovede – doplň, nakresli;
• úlohy s voľnou tvorbou odpovede – vyber, priraď, uspo-

riadaj, napíš;
• produkčné úlohy – výzva na učebné projekty;
• doplnkové úlohy určené pre šikovnejších žiakov (príp. 

ako časová rezerva);
• úlohy zamerané na sebahodnotenie žiaka.

STRATÉGIE A SPÔSOBY PRÁCE 
V 2. ROČNÍKU
Pri práci s pracovnou učebnicou Prvouka pre druhákov 
používame viacero stratégií a spôsobov práce, ktoré napo-
máhajú plneniu cieľa a zároveň sú prostriedkom zážitkové-
ho učenia sa žiakov. Pre takýto spôsob je charakteristická 
ich vlastná iniciatíva a osobný zážitok. Medzi takéto stra-
tégie a spôsoby práce patria napríklad: riadený rozhovor, 
diskusia, rozprávanie, tvorivá dramatika, didaktická hra, 
projektové techniky, pojmové mapovanie a v neposlednom 
rade aj stratégie na rozvoj základných spôsobilostí vedeckej 
práce, ako sú: pozorovanie, usudzovanie, predpokladanie, 
klasifi kácia (triedenie), meranie, metóda Concept carto-
ons©, projektové vyučovanie alebo integrované spôsobilos-
ti prírodovednej gramotnosti, ako sú napr.: formulovanie 
predpokladov, skúmanie, tvorba záverov a  zovšeobecnení. 
Bližšiemu vysvetleniu jednotlivých stratégií sme sa veno-
vali v metodických komentároch k učebnici pracovného 
typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy.
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MOTIVÁCIA
Daniel a Jasmínka sú deti – také ako vy. Chodia do školy, 
dobre sa  učia a  nadovšetko milujú cestovanie. Keď majú 
trošku voľného času, už aj  vymýšľajú, kam by  sa  mohli 
vydať za  dobrodružstvom. Obaja radi spoznávajú nie-
len okolie svojho bydliska, ale aj  celú krajinu, našu vlasť 
– Slovensko. Zaujíma ich, ako žijú rôzne živočíchy, v akých 
prostrediach rastú rastliny a čo všetko potrebujú pre svoj ži-
vot. S nadšením skúmajú všetko vo svojom okolí. Veľmi ich 
poteší, keď sa zoznámia s novými ľuďmi. Všetko, čo spoloč-
ne zažijú, si zapisujú do Zápisníka cestovateľov. So svojimi 
zážitkami a vedomosťami, ktoré na svojich cestách získajú, 
sa tak môžu podeliť aj s vami. Poďme teda prežívať ich dob-
rodružstvá spolu s nimi.

Vyzveme žiakov, aby si vyplnili tabuľku s menom a priez-
viskom, triedou a adresou školy. Následne so žiakmi vedie-
me rozhovor o tom, čo si myslia, že sa budú na hodinách 
prvouky počas celého školského roka učiť. Môžu si po-
môcť prelistovaním pracovnej učebnice.

s. 1

PRACOVNÁ UČEBNICA

 V Prvouke pre druhákov budeme spoločne spoznávať nové veci. VSTÚPTE!

Meno a priezvisko:  

Trieda:  

Adresa školy:  

  

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

S prvoukou budeme cestovať 
a nové veci spoznávať.

Ten, kto je dosť zvedavý, 
veľa vecí objaví.

METODICKÉ KOMENTÁRE 
k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov
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Cieľové kompetencie: 
Žiak vie uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú. 
 Pozná pojmy: cestovanie, práca, škola, dovo-
lenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti. 
Žiak vie porozprávať o javoch v krajine, ktoré 
sú pri cestovaní zaujímavé, napríklad atrakcie, 
pamiatky, príroda a iné. 

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, regionálna výchova 
a tradičná ľudová kultúra, dopravná výchova 
– výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 
tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
matematika

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, interaktívna 
tabuľa (ďalej len IT), podporný multimediálny disk 
(ďalej len PMMD), fotografi e alebo pohľadnice 
z prázdnin 

s. 2 – 4

Spomíname na prázdniny

MOTIVÁCIA
Danielko si sadol v  izbičke do kresla a zamyslene pozeral 
cez okno.
Jasmínka sa usmiala a opýtala sa ho: „Na čo myslíš?“
„Spomínam na  to, čo sme spoločne zažili cez  prázdniny. 
Poďme si pozrieť fotografi e!“ 
„To  je výborný nápad,“ usmiala sa  Jasmínka a  vytiahla 
spod postele album. 
Spoločne si v ňom začali listovať a výskali od radosti, keď 
si spomínali na to, čo všetko zažili. „Pozri, tu som na túre 
vo Vysokých Tatrách. Pamätáš sa, ako sme videli kamzí-
ky?“ opýtal sa Danielko.
„Samozrejme, na  to  sa nedá zabudnúť. A  tu som zas ja, 
ako som sa zúčastnila na pretekoch v korčuľovaní. Síce som 
nič nevyhrala, ale bol to super zážitok!“ tešila sa Jasmínka. 
„Mne sa najviac páčilo, ako sme boli na hubách so starým 
otcom. Prespali sme v lese pod stanom a večer sme opekali 
pri táboráku.“ 
„Áno, a  na  druhý deň sme sa  boli kúpať na  termálnom 
kúpalisku v Turčianskych Tepliciach.“ Deti ešte dlho sedeli 
nad albumom a spomínali, čo všetko počas prázdnin zažili. 
Škoda, že tie prázdniny ubehnú tak rýchlo.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Táto rubrika sa opakuje v celej pracovnej učebnici. Priná-
ša žiakom nové základné informácie o preberanom učive. 
Motiváciou môže byť nadviazanie na predstavenie Daniel-
ka a Jasmínky z prvej strany: Jasmínka a Danielko si písali 
svoje zážitky do Zápisníka cestovateľov. My si budeme po-
stupne počas roka tento zápisník čítať a spoznávať, čo všet-
ko spoločne zažili. Zápisník cestovateľov nám bude priebež-
ne poskytovať informácie, ktoré potom využijeme pri svojej 
práci počas celého školského roka.

Postup práce so Zápisníkom cestovateľov

Žiaci si samostatne potichu prečítajú celý text. Po prečíta-
ní sa môžu opýtať na slová, ktorým nerozumeli. Nasleduje 
druhé tiché čítanie textu, pri ktorom žiaci ku každej prečí-
tanej informácii zakreslia značku.  – Toto som vedel/-a. 

 – Toto som nevedel/-a.   – Toto je zaujímavé. 
Hneď od začiatku vedieme žiakov k tomu, aby značky za-
kresľovali pravdivo. Upozorníme ich, že značky im slúžia 
na  spätnú väzbu a  nebudú sa  kontrolovať ani hodnotiť. 
V  tomto prípade je každá zakreslená značka správna. 

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje. 

 Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

2

Spomíname na prázdniny
1 SPOZNÁVAME CESTOVANIE

a) Pozoruj Jasmínku a Danielka na obrázkoch. Porozprávaj o ich zážitkoch z prázdnin. 
b) Porozprávaj o svojich zážitkoch z prázdnin. 
c) Označ  tie obrázky, ktoré zobrazujú podobný zážitok z tvojich prázdnin.
d) Nevyfarbené obrázky vyfarbi.

1

a) Diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo ľudia cestujú. Pomôž si slovami v plôškach.
b) Vyfarbi tie plôšky, v ktorých sú uvedené dôvody, prečo si počas prázdnin cestoval/-a ty.

2

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje. 

 Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

ZÁBAVA PRÁCA ZÁŽITKY

ŠKOLA

RODINA
DOVOLENKA SPOZNÁVANIE KRAJINY

ODDYCH

ŠPORT
JEDLO

VZDELÁVANIE ZVEDAVOSŤ

PAMÄTIHODNOSTI
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Takýmto spôsobom vedieme žiakov k tomu, aby sa nau-
čili čítať s porozumením a uvažovali o každej informácii 
zvlášť. Na záver si spoločne prečítame celý text, diskutuje-
me o jeho obsahu a vysvetlíme si náročnejšie pojmy.

  2/1
Pri označení každej úlohy sa nachádzajú piktogramy, ktoré 
upozorňujú žiakov, čo budú v danej úlohe robiť. Tento pr-
vok sme zachovali zo zadaní z prvého ročníka, kde sa žiaci 
s takýmito piktogramami stretli. Pod piktogramami sa na-
chádza samotné zadanie, ktoré si už žiaci vedia prečítať.

Žiaci spoločne pozorujú obrázky, na ktorých sú Jasmín-
ka a  Danielko. Porozprávajú podľa nich, čo Jasmínka 
a  Danielko zažili cez  prázdniny. Môžu vymýšľať rôzne 
varianty, prípadne pomenovať konkrétne miesta (hory, 
kúpaliská...). Následne porozprávajú o svojich zážitkoch 
z  prázdnin. Označia obrázky, ktoré im pripomínajú ich 
zážitky. Nevyfarbené obrázky môžu vyfarbiť.

 2/2
Vyzveme žiakov, aby diskutovali so  spolužiakmi o  tom, 
prečo ľudia cestujú. Žiakov vedieme ku konkrétnym prí-
kladom z ich života. Pomáhajú si slovami v plôškach. Ná-
sledne vyfarbia tie plôšky, v ktorých sú uvedené dôvody, 

prečo počas prázdnin cestovali oni. Napríklad: Počas 
prázdnin som cestoval do  tábora, ktorý bol zamera-
ný na  vzdelávanie sa  v  anglickom jazyku, na  šport, 
oddych a spoznávanie pamätihodností. Cez prázdniny 
som cestovala, aby som navštívila rodinu v  blízkom 
meste. Pozreli sme si pamätihodnosti v meste, boli sme 
sa najesť v reštaurácii, v ktorej varia tradičné slovenské 
jedlá... Na záver sa snažíme viesť žiakov k zovšeobec-
ňovaniu toho, prečo cestujeme. Žiaci by mali vnímať 
podobnosť a rozdielnosť významov cestovania.

  3/3
Žiaci do prázdneho obdĺžnika nakreslia svoj najzaují-
mavejší prázdninový zážitok. Ak sa nachádzajú v trie-
de žiaci, ktorí nie sú veľmi zdatní v  kreslení, môžu 
do prázdnej plôšky nalepiť fotografi u, prípadne urobiť 
koláž z vystrihnutých obrázkov z rôznych časopisov. 
Vedieme tak žiakov k poznatkom o tom, prečo ľudia 
cestujú a čo je pre nich pri cestovaní zaujímavé.

  3/4
Učiteľ, prípadne žiak, ktorý dobre číta, prečíta mail, 
ktorý napísali rodičom z prázdnin Jasmínka, Daniel-
ko a  starí rodičia. Počas čítania alebo po  prečítaní 
žiaci samostatne vyhľadajú a podčiarknu v maile, čo 
všetko deti videli. Slová sú zvýraznené hrubým pís-
mom. Následne žiaci vymenujú ďalšie zaujímavosti 
(historické aj  prírodné), ktoré by  počas prázdnin 
mohli vidieť (kúpele, pamätník, jaskyňa, vodopád...).

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Autobus
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť o dôvodoch, prečo 
 ľudia cestujú.

Zo  stoličiek vytvoríme imaginárny autobus. Žiaci budú 
predstavovať cestujúcich, ktorí nastupujú do  autobusu 
a u šoféra si kupujú lístok. Šofér sa ich vždy opýta, kam 
cestujú a aký je účel ich cesty. Deti postupne odpovedajú. 
Napr.: „Idem do Martina navštíviť tetu Janku,“ alebo „Ces-
tujem do Vysokých Tatier do jazykového tábora...“

DOBRÝ NÁPAD – Zhlukovanie
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov slovnú zásobu a slovné asociácie 
 k slovu cestovanie.

Žiaci sedia v kruhu a hovoria slová, ktoré im napadnú, 
keď počujú slovo cestovanie. Slová zapisujeme do bublín 
na tabuľu. Potom žiaci krúžkujú rovnakou farbou slová, 
ktoré majú niečo spoločné. Svoj výber zdôvodnia.

3

Do prázdneho obdĺžnika nakresli svoj prázdninový zážitok.
3

Žiak vie uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú. Pozná pojmy: cestovanie, práca, škola, 
dovolenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti. Žiak vie porozprávať o javoch 
v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé, napríklad atrakcie, pamiatky, príroda a iné.

Milí rodičia!

Dnes sme boli na výlete v Pieninách. Plavili sme sa plťou po rieke Dunajec, popod 
vrch Tri koruny. Potom sme sa zastavili v Červenom Kláštore a na Ľubovnianskom hrade. 
Pod hradom je skanzen. Je to múzeum slovenskej dediny a jej architektúry. 
Bol to neobyčajný zážitok. Pripájame aj niekoľko fotografi í.

Jasmínka, Danielko a starí rodičia :-)

a) Prečítaj si mail, ktorý napísali rodičom z prázdnin Jasmínka, 
Danielko a ich starí rodičia. 

b) Vyhľadaj v ňom a podčiarkni, čo všetko videli. 
c) Vymenuj ďalšie zaujímavosti (historické aj prírodné), ktoré by ešte 

mohli počas prázdnin vidieť.

4

skanzen v Starej ĽubovniĽubovniansky hradvrch Tri Koruny a rieka Dunajec
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  4/5
Vyzveme žiakov, aby pomenovali veci na  obráz-
koch. Porozprávajú, čo z  nich vedia vyčítať a  ako 
Jasmínka a  Danielko pomocou nich spoznávali 
rôzne zaujímavosti. Priradia (spoja čiarou) správne 
lístky a vstupenky k slovám vo farebných plôškach. 
Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Na  záver diskutujú 
so  spolužiakmi o  tom, ktoré zo  zaujímavých miest 
cez prázdniny navštívili oni. Žiakov vedieme k tomu, 
aby vedeli porozprávať o  javoch v  krajine, ktoré sú 
zaujímavé a s ktorými sa počas cestovania stretli. Zá-
roveň sa žiaci oboznamujú s novými pojmami: atrak-
cia, pamätihodnosť, prírodný jav, pamiatka...

  4/6
Žiaci vyhľadajú v jednosmerovke, čo všetko by mohli 
vidieť počas prázdnin (hrad, zámok, kúpele, kláštor, 
skanzen, múzeum, zoologická záhrada, kostol). Mô-
žeme im pomôcť tým, že im povieme, koľko slov tam 
je (osem), prípadne ich napíšeme na tabuľu a žiaci ich 
v  jednosmerovke len vyhľadajú a  prečiarknu (príp. 
vyfarbia alebo zakrúžkujú). Písmená, ktoré im zo-
stali, zakrúžkujú a  napíšu na  linajku v  tom poradí, 
ako nasledujú za sebou v jednosmerovke. Vzniknuté 
slovo prečítajú (SPOZNÁVANIE). Vymenujú ďalšie 
zaujímavé miesta, ktoré by radi navštívili.

 4/7
Žiaci si  vyrobia plagát o  svojich zážitkoch z  prázdnin. 
Usporiadajú zážitky podľa toho, v  akom časovom slede 
sa  udiali. Môžu kresliť, nalepovať fotografi e, pohľadnice, 
lístky, vstupenky... Ku  kresbám,  fotografi ám, pohľadni-
ciam, lístkom a  vstupenkám napíšu vždy aspoň jednu 
vetu. Úlohe môžeme venovať celú hodinu prvouky (je 
potrebné žiakov vopred upozorniť na to, aby si priniesli po-
trebné materiály), prípadne môžeme využiť aj hodinu vý-
tvarnej výchovy alebo to zadať žiakom ako domácu úlohu 
a ohodnotiť.

 MOJE POZNÁMKY
Aj táto rubrika sa bude opakovať v celej pracovnej učebni-
ci. Spravidla sa nachádza na konci témy. Nahrádza písanie 
poznámok do klasického zošita. Rubrika Moje poznámky 
obsahuje vety vybrané zo Zápisníka cestovateľov. Tieto vety 
nie sú úplné, chýbajú v nich informácie, ktoré majú  žiaci 
doplniť. Žiakov vedieme k tomu, že chýbajúce slová nemu-
sia len mechanicky odpisovať zo  Zápisníka cestovateľov. 
Môžu ich doplňovať aj  na  základe osvojených poznatkov 
z daného učiva. Cieľom poznámok nie je odpisovanie ce-
lých viet z učebnice, aj keď to tak vyzerá. V tomto prípa-
de je to koncepčne vymyslený a osvedčený spôsob výučby 
tvorenia poznámok, ktorý súvisí s  rozvojom spôsobilosti 

zovšeobecňovať, indukovať záver, vyberať podstatné in-
formácie a  reformulovať myšlienky vlastným pojmovým 
aparátom. Táto koncepcia má pokračovanie aj vo vyšších 
ročníkoch, kde sa predpisovanie poznámok bude skracovať 
až k prázdnemu poznámkovému bloku, do ktorého si žiaci 
budú poznámky tvoriť samostatne. Takto cielene chceme 
viesť žiakov k učeniu s porozumením a k samostatnej tvor-
be poznámok. 

Prázdniny nám slúžia na oddych, relax 
a cestovanie. 

 INŠPIRUJTE SA

Spomíname na prázdniny

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Pohľadnice: http://goo.gl/O7Ps9I
Turistika: http://goo.gl/Ptfac
Regióny Slovenska: http://goo.gl/wLAIvq

s. 2 – 4

1. Zisti, kde sa na Slovensku 
nachádza ZOO. Pomôž si 
internetom alebo knihami.

4

 
a) Vyhľadaj v jednosmerovke, čo všetko môžeš 

vidieť počas prázdnin (osem slov).
b) Zakrúžkuj písmená, ktoré ti zostali. Vypíš ich 

na linajku. Slovo prečítaj.
c) Vymenuj ďalšie zaujímavé miesta, ktoré by si 

rád navštívil/-a.

H R A D Z Á M O K

S P K Ú P E L E O

K L Á Š T O R Z N

Á V S K A N Z E N

M Ú Z E U M A N IE

Z O O K O S T O L

6

a) Pomenuj veci na obrázkoch. Povedz, ako Jasmínka a Danielko spoznávali rôzne zaujímavosti.
b) Priraď správne lístky a vstupenky k slovám v plôškach. Svoje rozhodnutie zdôvodni.
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ktoré zaujímavé miesta si cez prázdniny navštívil/-a ty.

5

ATRAKCIA

ZÁBAVA

KÚPELE

MÚZEUM
SPOZNÁVANIE

PAMÄTIHODNOSŤ DOVOLENKA

PRÍRODNÝ JAV

 
Vyrob si plagát o svojich zážitkoch 
z prázdnin. Usporiadaj zážitky 
podľa toho, ako sa udiali. Môžeš 
kresliť, nalepovať fotografie, 
pohľadnice, lístky, vstupenky… 
Ku kresbám, fotografiám, 
pohľadniciam, lístkom a vstupenkám 
napíš vždy aspoň jednu vetu. 

7

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vetu. Pomôž si informáciami 
zo Zápisníka cestovateľov. 

 Prázdniny nám slúžia na ,

                                                

a  .

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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MOTIVÁCIA
Každý správny cestovateľ, skôr ako sa vydá na cestu, musí 
vedieť, ako a  čím bude cestovať (pôjde pešo, na  bicyk-
li, na  kolobežke –  na  krátke vzdialenosti alebo na  dlhšie 
vzdialenosti bude musieť cestovať autom, autobusom, vla-
kom, lietadlom). Jasmínka a Danielko už vyskúšali rôzne 
dopravné prostriedky, vy teraz uhádnite ktoré.

Hádanky 1

Pedále, brzda, dve kolesá,
múdry pán to tak vymyslel,
cestou-necestou odvezieš sa,
keď nasadneš na (BICYKEL).

Dámy, páni, nasadajte,
odveziem vás dlhý kus,
mestom, cestou, po dedine,
veď som predsa (AUTOBUS).

S vetrom trielim opreteky,
som plechový drak.
S koľajnicami si spievam,
o tom, že som (VLAK).

Kvapky vody poskakujú,
kapitán vraví: „Rýchlo poď!“
Hojdať sa na vlnách, to je krása,
riekami i oceánmi plaví sa (LOĎ).

Po nebi nám čiary kreslí,
letí – nemá žihadlo.
Na kraj sveta odvezie ťa,
a volá sa (LIETADLO).

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  5/1
Vyzveme žiakov, aby si  ešte raz prezreli predchádzajúce 
tri strany. Potom vymenujú dopravné prostriedky, ktorý-
mi mohli Jasmínka a Danielko počas prázdnin cestovať. 
Žiaci sa  medzi sebou porozprávajú, ktorými dopravný-
mi prostriedkami cestovali počas prázdnin. Cieľom tejto 
úlohy je nielen získať prehľad o znalosti žiakov o rôznych 
druhoch dopravných prostriedkov, ale aj  o  spôsobe ich 
využitia, ktoré sme prepojili so zopakovaním si predchá-
dzajúcej témy.

Dopravné prostriedky

s. 5 – 7

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie odlíšiť druhy dopravy prostredníctvom 
dopravných prostriedkov: auto, vlak, lietadlo, 
loď.

Prierezové témy: 
dopravná výchova – výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke, ochrana života a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
hudobná výchova, telesná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, obrázky dopravných 
prostriedkov

5

Dopravné prostriedky

a) Prezri si ešte raz predchádzajúce 
tri strany. Povedz, ktorými 
dopravnými prostriedkami mohli 
Jasmínka a Danielko cestovať počas 
prázdnin. 

b) Porozprávaj spolužiakom, 
ktorými dopravnými prostriedkami 
si cestoval/-a počas prázdnin ty. 

1

 Dopravné prostriedky sú zariadenia, ktoré sa používajú najmä na prepravu ľudí a tovaru.
 Dopravné prostriedky sa môžu pohybovať po súši (auto, autobus, vlak), 

po vode (loď) a vo vzduchu (lietadlo).

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

BICYKEL

VLAK AUTOBUS

AUTO LOĎ
LIETADLO

Kam letíš tak rýchlo 
ako raketa?

Zisti, ktorými z uvedených dopravných prostriedkov cestujú tvoji spolužiaci.
1. Vytvor predpoklad, o ktoré dopravné prostriedky pôjde.
2. Navrhni postup, ktorým si svoj predpoklad overíš.
3. Napíš do tabuľky svoj predpoklad a informácie získané pomocou navrhnutého postupu.
4. Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom.

2

Dopravný prostriedok auto autobus vlak loď lietadlo

PREDPOKLAD

SKUTOČNOSŤ

Žiak vie odlíšiť druhy dopravy prostredníctvom dopravných 
prostriedkov: auto, autobus, vlak, lietadlo, loď.
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  5/2
Úloha na  rozvoj spôsobilosti vedeckej práce 
– predpokladanie.
Vyzveme žiakov, aby zistili, ktorými z  uvedených 
dopravných prostriedkov cestujú ich spolužiaci. 
Vytvoria predpoklad,  o  ktorý dopravný prostriedok 
pôjde najčastejšie. Následne sa  žiakov opýtame, 
na základe čoho si myslia, že ide práve o daný do-
pravný prostriedok. Pomôžeme im pomo cou otázok 
navrhnúť postup, pomocou ktorého si  svoj pred-
poklad overia. Môžu napríklad hlasovať, urobiť an-
ketu, napísať dopravný prostriedok na  lístok a  pod. 
Následne napíšu do tabuľky svoj predpoklad (počet 
detí, ktoré cestujú daným dopravným prostriedkom). 
Po overení svojho predpokladu si do tabuľky zapíšu 
aj  informácie získané pomocou navrhnutého po-
stupu. Nakoniec si  porovnajú výsledok so  svojím 
predpokladom. S našou pomocou potom žiaci dis-
kutujú o  zistených výsledkoch. Žiakov sa  môžeme 
opýtať, ktorými dopravnými prostriedkami podľa 
nich cestovali do školy žiaci v minulosti a ktorými 
dopravnými prostriedkami budú cestovať do  školy 
v budúcnosti. 

  6/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – kla-
sifi kácia (triedenie).
Žiaci samostatne pozorujú dopravné  prostriedky na ob-
rázkoch v jednotlivých radoch. Pomenujú ich a po ve dia, 
kde sa  môžu pohybovať (po  vode, po  súši, vo  vzduchu). 
Pomôžu si Zápisníkom cestovateľov, encyklopédiou alebo 
internetom. V každom riadku nájdu a vopred dohodnu-
tým spôsobom (krížikom, prečiarknutím, zakrúžkova-
ním...) červenou pastelkou označia vždy jeden dopravný 
prostriedok, ktorý do  radu nepatrí. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnia. (Napr.: Do  prvého radu nepatrí loď, pretože 
sa pohybuje po vode a ostatné dopravné prostriedky sa po-
hybujú po  súši. Do  druhého radu nepatrí traktor, pretože 
sa pohybuje po súši a ostatné dopravné prostriedky sa po-
hybujú po  vode. Do  tretieho radu nepatrí bicykel, preto-
že sa pohybuje po súši a ostatné sa pohybujú vo vzduchu. 
Do  štvrtého radu nepatrí lanovka, pretože sa  nepohybuje 
po  koľajniciach. Do  piateho radu nepatrí nákladná loď, 
pretože sa pohybuje po vode.) Ak žiaci nájdu inú možnosť, 
ktorú si vedia logicky zdôvodniť, pochválime ich. Vhod-
ne zvolenými otázkami sa snažíme žiakov priviesť k tomu, 
kde sa môžu zobrazené dopravné prostriedky pohybovať. 
Na záver napí šu do prázdnej plôšky na konci každého radu 
názov dopravného prostriedku, ktorý by do daného radu 
ešte mohol patriť. Pre žiakov si môžeme pripraviť doprav-
né prostriedky na kartičkách. Úlohou žiakov je roztriediť 
dopravné prostriedky podľa nami zadanej kategórie. 

OBMENA: Úlohou žiakov je vytvoriť vlastné kategórie 
dopravných prostriedkov a zdôvodniť zaradenie doprav-
ných prostriedkov do týchto skupín.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Letí, letí, všetko letí 
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov rozdelenie dopravných 
 prostriedkov podľa toho, kadiaľ sa pohybujú.

Pomôcky: papierové kruhy (žetóny)

Spoločne so žiakmi sa zahráme známu detskú hru upra-
venú pre dopravné prostriedky. Všetci bubnujeme ukazo-
vákmi po lavici a hovoríme text: „Letí, letí, všetko letí. Lie-
tadlo letí!“ a zdvihneme ruky. Žiaci by mali v dvíhaní rúk 
postupovať podľa toho, kadiaľ sa pohybuje dopravný pro-
striedok, ktorý povieme. Ak povieme dopravný prostrie-
dok, ktorý sa pohybuje vo vzduchu, žiaci zdvihnú ruky. 
Ak povieme dopravný prostriedok, ktorý sa vo vzduchu 
nepohybuje, žiaci nechajú ruky položené na lavici. Pri hre 
sa snažíme žiakov pomýliť a dvíhame ruky, aj keď sa do-
pravný prostriedok vo vzduchu nepohybuje. Kto sa po-
mýli a ruky zdvihne, aj keď sa daný dopravný prostriedok 
nepohybuje vo vzduchu, dostane trestný bod (žetón – pa-
pierový kruh). Na  záver oceníme žiakov, ktorí nezískali 
trestné body (žetóny). 

Dopravné prostriedky

s. 5 – 7

1. Zisti v encyklopédii alebo 
na internete, ktorý dopravný 
prostriedok vynašli ľudia ako prvý.

6

a) Pozoruj dopravné prostriedky na obrázkoch. Pomenuj ich a povedz, kde sa môžu pohybovať. 
Pomôž si Zápisníkom cestovateľov, encyklopédiou alebo internetom.

b) Označ  vždy jeden dopravný prostriedok, ktorý do radu nepatrí. Svoje rozhodnutie zdôvodni.
c) Napíš do prázdnej plôšky názov dopravného prostriedku, ktorý by do radu ešte mohol patriť.

3

a) Porozprávaj o tom, kam môžeš cestovať 
dopravnými prostriedkami z úlohy 3.

b) Porozmýšľaj a povedz, prečo existujú 
rôzne dopravné prostriedky.

c) Pokús sa zistiť, či existuje dopravný 
prostriedok, ktorým by sme sa vedeli 
dopraviť kamkoľvek.

4

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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 6/4
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, kam môžeme ces-
tovať dopravnými prostriedkami z  úlohy 3 (mesto, dedi-
na, iná krajina, hory...). Žiakov vyzveme, aby sa zamysleli 
nad  tým, prečo existujú rôzne dopravné prostriedky 
(množstvo prepravovaných ľudí, hmotnosť nákladu, pros-
tredie, v  ktorom sa  prepravujeme, pohodlnosť cestovania, 
rýchlosť cestovania...), koho a  čo všetko je možné týmito 
dopravnými prostriedkami prepravovať. Pri  riešení 
navádzame žiakov aj k premýšľaniu nad tým, čo niektoré 
dopravné prostriedky potrebujú pri  preprave: koľajnice, 
elektrinu, rovnú cestu, dostatočne hlbokú vodu, prípadne 
vhodné miesto na pristátie... Na záver sa žiaci pokúsia zistiť, 
či existuje dopravný prostriedok, ktorým by sme sa vedeli 
dopraviť kamkoľvek, prípadne dopravný prostriedok, ktorý 
sa vie pohybovať súčasne po súši, po vode aj vo vzduchu.

 VIEM AJ TOTO? 
Táto rubrika sa  bude opakovať v  niektorých kapitolách 
pracovnej učebnice. Úlohy rubriky sú určené na rozvoj ve-
domostí a väčšinou je v nich spracované učivo nad rámec 
predpísaného obsahu učiva. Sú určené zvedavým, prípadne 
rýchlejšie pracujúcim deťom. Môžeme ich využiť na samo-
statnú prácu, prácu v skupine, prípadne ako nepovinnú do-
mácu úlohu.

Riešenie: 
Koleso sa považuje za  jeden z najvýznamnejších vy-
nálezov. Bolo vynájdené približne pred viac ako 7 000 
rokmi. Najskôr sa  používalo ako hrnčiarsky kruh. 
Krátko po vynájdení sa začalo používať ako súčasť do-
pravných prostriedkov. Používa sa dodnes. 

  7/5
Žiaci spoločne diskutujú o tom, ako by vyzeral svet 
bez dopravných prostriedkov. Môžeme ich smero-
vať k tomu, aby sa pokúsili uviesť príklady, čo všetko 
by sa v ich živote zmenilo, keby neexistovali doprav-
né prostriedky. Plynule prejdeme k tomu, aby si žiaci 
predstavili, ako by nám v budúcnosti nový dopravný 
prostriedok uľahčil život. Žiaci vymyslia a  nakres-
lia do  prázdnej plôšky, ako si  predstavujú takýto 
dopravný prostriedok budúcnosti. Žiakov vedieme 
k tomu, že kresbu si vytvárajú sami pre seba, že kres-
ba je nástroj, pomocou ktorého sa nám snažia niečo 
vysvetliť. Preto sa kresba nemusí podobať realite. 

  7/6
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – kla-
sifi kácia (triedenie).
Žiaci samostatne zakrúžkujú rovnakou farbou tie 
dopravné prostriedky, ktoré majú podľa nich niečo 
spoločné. Svoj výber zdôvodnia. Žiakov chválime 
za akékoľvek logické vytvorenie skupiny dopravných 
prostriedkov, ktoré však musia vedieť zdôvodniť. 
Snažíme sa ich oceňovať za tvorivé a nezvyčajné ná-

pady a takto ich motivovať k uvažovaniu nad témou. Na-
kreslia zelenú fajočku k dopravným prostriedkom, ktorými 
už cestovali (príklady vytvorených skupín: lietadlo, vrtuľ-
ník, balón – pohybujú sa vo vzduchu; električka, autobus 
– prepravujú hromadne ľudí; traktor, kočík – majú 4 kole-
sá; kolobežka, kočík – pohybujú sa pomocou ľudskej sily...). 
Na záver si žiaci môžu dopravné prostriedky vyfarbiť.

 MOJE POZNÁMKY
Dopravné prostriedky sa používajú na prepravu 
ľudí a tovaru. Môžu sa pohybovať po súši, po vode 
a vo vzduchu.

 INŠPIRUJTE SA

Odporúčaný doplnkový text a odkazy na elektronické 
pramene k danej téme:
Doprava. In: Big Book of Knowledge. London: Dorling 
Kindersley Limited, 1994. Praha: Nakladatelství a vydava-
telství CESTY, 1997, s. 452 – 473. ISBN 80-7181-179-3.
Maľovanky dopravných prostriedkov: http://goo.gl/eeCYBH
Origami: http://goo.gl/GGEvbN
Kreslené rozprávky: http://goo.gl/6rFFJF

7

a) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako by vyzeral svet bez dopravných prostriedkov.
b) Vymysli a nakresli do prázdneho obdĺžnika, ako si predstavuješ dopravný prostriedok budúcnosti.

5

M
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e 
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ky Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Dopravné prostriedky sa používajú na prepravu                                                 a   .

Môžu sa pohybovať po                                            , po                                                     a vo   .

a) Zakrúžkuj rovnakou farbou tie dopravné prostriedky, ktoré majú niečo spoločné.
    Svoj výber zdôvodni. 
b) Označ  tie dopravné prostriedky, ktorými si už cestoval/-a.
c) Dopravné prostriedky vyfarbi.

6
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Bezpečnosť na ceste

s. 8 – 10

MOTIVÁCIA
Jasmínka a Danielko sa chystajú ísť na bicykli na výlet. 
„Danielko, dopravný prostriedok sme si už vybrali, ale skôr, 
ako sa vydáme na cestu, mal by  si  si  zopakovať pravidlá 
bezpečnosti na ceste.“ 
„A načo! Ja to nepotrebujem, to je úplne zbytočné!“ mávol 
rukou Danielko. 
Spokojne si  sadol na bicykel a vyletel z dvora tak rýchlo, 
že sa Jasmínka nestihla ani obzrieť. Nahnevane zmraštila 
čelo: „No, to určite! Nič nevieš! Len dúfam, že sa ti nič ne-
stane! Nedal si si refl exnú vestu a dokonca ani prilbu!“
Toto už však Danielko nepočul. Suverénne letel na bicyk-
li ulicou bez toho, aby čo i  len pomyslel na  to, čo všetko 
mu na ceste hrozí. Nevšimol si pani s vnúčikom, ktorá na-
hnevane rozhodila rukami s nákupom, keď ju skoro zrazil 
na priechode pre chodcov. Nepočul ani auto, ktoré ledva za-
brzdilo pred semaforom, aby ho nezrazilo. Dokonca nepo-
čul ani pani učiteľku, ktorá skoro omdlela od strachu, keď 
pred školou vybehol na chodník a kľučkoval pomedzi deti. 
Z cestovateľa Danielka sa stal cestný pirát. Nakoniec toho 
loptoša zastavil pán policajt. Tváril sa  veľmi prísne, keď 
uvidel, ako sa Danielko na bicykli správa. 
„Zaslúžil by  si  si  vyťahať za  ušiská, ty jeden nespratník! 
Ale mám pre teba lepší trest. Zabavujem ti bicykel dovtedy, 
kým sa nenaučíš, ako sa treba správať na ceste!“ 
Danko zahanbene sklonil hlavu. Už pochopil, ako sa  ne-
zodpovedne správal. Ako len doma vysvetlí, že prišiel bez 
bicykla! A  pán policajt je dokonca ich sused ujo Karol! 

Určite všetko povie rodičom a  oni ho poriadne vyhrešia. 
A s výletom sa môže rovno rozlúčiť. Musí to napraviť. Keď 
Jasmínku poprosí, určite mu pomôže. 
Ospravedlnil sa pánovi policajtovi a prisľúbil, že sa všetko 
naučí. Rýchlo sa rozbehol domov, veď má čo doháňať.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 8/1
Spoločne si  prečítame, ako sa  volajú dopravné značky 
na  obrázkoch (priechod pre  chodcov a  svetelné signály). 
Žiaci sa pokúsia určiť, na čo dopravné značky slúžia vo-
dičom. Uvažujú o  tom, kde sa  takéto dopravné značky 
nachádzajú. Nakreslia na papier dopravnú značku, ktorá 
upozorňuje vodičov na  blízkosť školy. Môžu si  pomôcť 
internetom, prípadne si môžeme urobiť v rámci telesnej 
výchovy vychádzku do  okolia školy. Následne žiaci 
môžu vymýšľať aj  alternatívy danej dopravnej značky, 
prípadne môžu vymyslieť novú dopravnú značku, ktorá 
bude vodičov na blízkosť školy upozorňovať. Dané učivo 
sa  snažíme prepojiť s  pravidlami bezpečnosti na  ceste, 
a  tak predchádzať dopravným nehodám. Na  záver žiaci 
diskutujú o  tom, čo by  sa  stalo, keby na  cestách neboli 
dopravné značky.

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
obrázky dopravných značiek, príp. vychádzka 
do okolia školy 

Cieľové kompetencie: 
Žiak ovláda základné pravidlá bezpečnosti 
na ceste. Vie, čo je priechod pre chodcov a se-
mafor.

Prierezové témy: 
dopravná výchova – výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke, osobný a sociálny rozvoj, 
ochrana života a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
telesná výchova

8

 Priechod pre chodcov je miesto na ceste 
vyznačené bielymi vodorovnými pruhmi. 
Cez priechod pre chodcov 
môžu chodci bezpečne 
prejsť z jednej strany 
cesty na druhú.

 Semafor je 
svetelné 
signalizačné 
zariadenie. Riadi 
pohyb vodičov 
a chodcov na ceste.

Bezpečnosť na ceste

a) Prečítaj si, ako sa volajú dopravné značky na obrázkoch. Povedz, na čo slúžia vodičom. 
Uvažuj o tom, kde sa takéto dopravné značky nachádzajú. 

b) Nakresli na papier dopravnú značku, ktorá upozorňuje vodičov na blízkosť školy. 
Pomôž si internetom.

c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, čo by sa stalo, keby na cestách neboli dopravné značky. 

1

a) Pozoruj dva druhy semaforov 
na obrázkoch. Povedz, aký je 
medzi nimi rozdiel. 

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, 
čo znamenajú jednotlivé farby 
na semaforoch.

2

 Chodec je človek, ktorý je účastníkom cestnej premávky a pohybuje sa pešo.
 Vodič je človek, ktorý vedie dopravný prostriedok.
 Chodci aj vodiči musia na cestách dodržiavať pravidlá bezpečnosti na ceste.
 Dopravné značky sú označenia, na ktorých sú zobrazené príkazy, zákazy a informácie 

pre účastníkov cestnej premávky.

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

SVETELNÉ SIGNÁLYPRIECHOD PRE CHODCOV

Pozri sa najskôr doľava, 
potom doprava 

a nakoniec znovu doľava.

Toto sú niektoré 
z dopravných 

značiek.

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

VOĽNO

STOJ !

POZOR !

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

8/2
Vyzveme žiakov, aby pozorovali dva druhy semaforov 
na  obrázkoch. Žiaci sa  pokúsia povedať, aký je medzi 
nimi rozdiel a čo majú spoločné. Diskutujú o tom, čo zna-
menajú jednotlivé farby na semaforoch. Cieľom tejto úlo-
hy je, aby sa žiaci oboznámili s funkciou semaforov, vedeli 
rozoznať, čo znamenajú jednotlivé farby na  semaforoch 
a aký majú význam pre chodcov a pre vodičov pri dodr-
žiavaní pravidiel bezpečnosti na  ceste. Žiaci sa  zároveň 
učia odlíšiť semafor určený pre vodičov od semafora ur-
čeného pre chodcov.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: O piesňach 
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o semafore 
 a o význame jednotlivých farieb na semafore.

Pomôcky: farebné kruhy (zelený, oranžový, červený)

Žiaci začnú spievať vopred dohodnutú pieseň. Tempo 
spevu menia podľa farby kruhu, ktorý im ukážeme. Ak im 
ukážeme zelený kruh – spievajú rýchlo, ak oranžový kruh 
– spievajú pomaly, a ak červený kruh – prestanú spievať.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Semafor
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o semafore 
  a o význame jednotlivých farieb na semafore.

Spoločne so žiakmi sa dohodneme, ako budeme zná-
zorňovať jednotlivé farby na semafore, napr.: zelená 
farba – žiaci kráčajú na mieste, červená farba – žiaci 
stoja s  pripaženými rukami, oranžová farba –  žiaci 
sa  pripravia na  pohyb, ale stoja. Potom hovoríme 
farby a  žiaci ich musia rýchlo znázorňovať pohy-
bom. Môžeme ich pri tom mýliť – povieme im farbu, 
pri ktorej ukážeme nesprávny pohyb. 

DOBRÝ NÁPAD – Výroba semafora 
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o semafore 
  a o význame jednotlivých farieb na semafore.

Pomôcky: výkres, farebný papier (červený, zelený, 
oranžový), nožnice, lepidlo, špajdle

Žiaci si vystrihnú tri farebné kruhy (zelený, červený 
a  oranžový), ktoré podlepia výkresom. Každý kruh 
nalepia na drevenú špajdľu. Počas vyučovania žiaci 
používajú tieto terčíky ako informáciu pre pedagó-
ga, ako pochopili úlohy, ktoré riešia (zelená – viem 
to, nepotrebujem pomoc; oranžová –  chápem to, ale 
niečo potrebujem vysvetliť; červená – vôbec tomu ne-
rozumiem).

  9/3
Vyzveme žiakov, aby pozorovali obrázok. Spoločne opíšu, 
čo sa na obrázku deje. Určia, kto sú chodci a kto vodiči. 
Diskutujú o pravidlách bezpečnosti na ceste. Vymenujú 
chyby, ktoré robia chodci a  vodiči na  obrázku. (Napr.: 
Deti hrajú futbal na  ceste medzi autami, auto zastalo 
na priechode pre chodcov, deti prebiehajú na druhú stra-
nu cesty pomedzi autá, nie po  priechode...). Žiaci svoje 
odpovede zdôvodnia a  nevhodné správanie vodičov 
a  chodcov na  obrázku prečiarknu podľa vzoru, prípad-
ne označia iným dohodnutým spôsobom. Potom pove-
dia, ako by sa mali osoby (chodci a vodiči), ktoré porušili 
pravidlá bezpečnosti na ceste, správať. Označia tých ľudí 
na  obrázku, ktorí sa  v  danej chvíli nemusia riadiť pra-
vidlami bezpečnosti na ceste. Následne môžeme rozvinúť 
diskusiu o  tom, ako by  sa mali správať vodiči a  chodci, 
ak by sa stalo, že by nefungovali semafory. Cieľom úlohy 
je viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel bez-
pečnosti na ceste.

9

a) Pozoruj obrázok. Opíš, čo sa na ňom deje.
b) Urči na obrázku, kto sú chodci a kto vodiči.
c) Diskutuj so spolužiakmi o pravidlách bezpečného správania sa na ceste. 
d) Vymenuj chyby, ktoré urobili chodci a vodiči na obrázku. Označ ich podľa príkladu. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.

3

Žiak ovláda základné pravidlá bezpečnosti na ceste. 
Vie, čo je priechod pre chodcov a semafor.
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  10/4
Žiaci samostatne priradia správne slová v plôškach 
k  svetlám na  semaforoch. Svetlá na  semaforoch 
správne vyfarbia. Touto úlohou si žiaci upevnia ve-
domosť o semafore pre vodičov a semafore pre chod-
cov, o jednotlivých farbách a ich význame. Zároveň 
sa učia, v akom poradí sú na semaforoch umiestnené 
jednotlivé farby, čo môže pomôcť ľuďom, ktorí sú na-
príklad farboslepí.

  10/5
Žiaci pozorujú situáciu na obrázku. Najprv ju slovne 
opíšu. Potom správne vyfarbia svetlá na semaforoch. 
Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Cieľom tejto úlohy je, 
aby si žiaci uvedomili, že cez priechod pre chodcov 
môžu prechádzať na druhú stranu vozovky len vtedy, 
keď na semafore pre chodcov svieti zelená.

  10/6
Žiaci dokreslia druhú polovicu dopravných značiek. 
Značky správne vyfarbia. Priradia k  dopravným 
značkám ich správne pomenovanie. Pomôcť si môžu 
úlohou 1 na strane 8 alebo úlohou 3 na strane 9, res-
pektíve encyklopédiou alebo internetom. Žiaci sa 
prostredníctvom tejto úlohy oboznamujú s  niekto-
rými dopravnými značkami, s ktorými sa stretávajú 
v bežnom živote či na ceste do školy.

  MOJE POZNÁMKY
Chodci aj vodiči musia na cestách dodržiavať 
pravidlá bezpečnosti na ceste. Cez priechod 
pre chodcov môžu chodci bezpečne prejsť z jednej 
strany cesty na druhú. Semafor je svetelné 
signalizačné zariadenie.

  INŠPIRUJTE SA

Bezpečnosť na ceste

s. 8 – 10

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Didaktické hry: http://goo.gl/4QsxGX
Správne prechádzanie cez cestu: http://goo.gl/zrVtW1
Bezpečnosť na ceste: http://goo.gl/qgMdeG 

10

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE

a) Pozoruj situáciu na obrázku.
b) Vyfarbi správne svetlá na semaforoch. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.

5
a) Priraď správne slová v plôškach 

k svetlám na semaforoch.
b) Vyfarbi správne svetlá na semaforoch.

4

a) Dokresli druhú polovicu dopravných značiek. Značky správne vyfarbi. Pomôž si úlohou 1 
na strane 8 a úlohou 3 na strane 9.  

b) Priraď ku každej dopravnej značke správne pomenovanie. Pomôž si encyklopédiou 
alebo internetom.

6

SVETELNÉ SIGNÁLY HLAVNÁ CESTA

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!
PRIECHOD PRE CHODCOV

M
oj

e 
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ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníkov cestovateľov.

Chodci aj vodiči musia na cestách dodržiavať pravidlá na ceste. 

Cez môžu chodci bezpečne prejsť 

z jednej strany cesty na druhú. je svetelné signalizačné zariadenie.

VOĽNO STOJ ! POZOR !



21

SP
O

ZN
ÁV

A
M

E 
CE

ST
O

VA
N

IE

MOTIVÁCIA
„Pravidlá bezpečnosti na ceste už konečne poznáš, Daniel-
ko. Teším sa, že máš svoj bicykel. Ale nezabúdaj, že každý 
správny cestovateľ sa musí vyznať v plánoch a mapách!“ 
„Pche,“ odvrkol Danielko. „To je predsa ľahké!“
„Ak je to také ľahké, prečo držíš plán našej školy hore noha-
mi?“ usmiala sa Jasmínka. 
„Ako vieš, že je hore nohami?“ zamyslene otáča Danielko 
plán. 
„Nie je to až také ťažké. Pozri, tu je vchod a tu zas telocvič-
ňa. Keď sa v pláne správne zorientuješ, nemôže sa ti stať, 
že zablúdiš.“
Potom Jasmínka ukázala Danielkovi, ako ľahko sa  môže 
pohybovať po škole podľa plánu. Plán a mapy si budú mu-
sieť zbaliť aj na ich dobrodružnú výpravu. 

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 11/1
V tejto úlohe sa snažíme oboznámiť žiakov s tým, čo zna-
mená pojem plán a na čo plán slúži. Žiaci sa dozvedia, 
ako si  môžu prostredníctvom plánu zjednodušiť a  zdo-
konaliť svoje schopnosti orientovať sa  nielen v  danom 

priestore, ale aj  v  obci, meste... Žiaci pozorujú, ako je 
do plánu zakreslená škola Jasmínky a Danielka. Vysvet-
lia, kde sa v pláne školy nachádzajú jednotlivé miestnosti. 
Pomenujú ich pomocou legendy. Používajú slová: vpra-
vo, vľavo, vpredu, vzadu, vedľa... Určia, kde sa nachádza 
Danielko (v  knižnici vľavo). Povedia, kadiaľ musí ísť, 
aby sa dostal do telocvične. Jeho cestu v pláne vyznačia. 
Na záver žiaci diskutujú so spolužiakmi o tom, aký výz-
nam má plán.

 11/2
Žiaci nakreslia plán svojej triedy na papier. Upozorníme 
ich na  zakreslenie a  rozmiestnenie nábytku (skrine, ta-
buľa, katedra, lavice, stoličky, umývadlo, kôš, okná, dvere, 
nástenky a pod.) tak, aby sa v ňom vedel vyznať aj iný žiak. 
Každý žiak si vyberie jeden predmet (kniha, pero, hrač-
ka...) a ukryje ho niekde v triede. Do svojho plánu na pa-
pieri zakreslí, kde predmet ukryl (môže ho v pláne označiť 
červeným krížikom). Potom si so spolužiakom navzájom 
vymenia plány. Následne hľadá podľa plánu spolužiaka, 
kam on  ukryl svoj predmet. Žiaci si  pri  hľadaní môžu 
pomáhať slovami: teplo, teplejšie, horúco, zima, chladnej-
šie, mrzne, prípadne môžu do plánu zakresliť, kadiaľ krá-
čali po triede za predmetom. Treba rátať s tým, že pri hľa-
daní ukrytých predmetov môže vzniknúť v  triede väčší 

Ako nezablúdiť – plán

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie opísať cestu do školy.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, dopravná výchova 
– výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 
ochrana života a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
telesná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
drobné predmety na ukrytie, plán obce

s. 11 – 13

11

Ako nezablúdiť – plán

a) Pozoruj, ako je do plánu zakreslená škola Jasmínky 
a Danielka. 

b) Vysvetli, kde sa v pláne školy nachádzajú jednotlivé 
miestnosti. Pomenuj ich. Používaj slová vpravo, vľavo, 
vpredu, vzadu, vedľa… Pomôž si legendou.

c) Urči, kde v pláne sa nachádza Danielko. Povedz, 
kadiaľ musí ísť, aby sa dostal do telocvične. 
Vyznač    jeho cestu. 

d) Diskutuj so spolužiakmi 
o tom, aký význam má plán.

1

a) Vyrob si plán svojej triedy. Vyber si ľubovoľný predmet a ukry ho niekde v triede. 
Do plánu zakresli, kde si predmet ukryl/-a. 

b) Vymeň si svoj plán so spolužiakom/spolužiačkou. Hľadaj podľa jeho/jej plánu, 
kam ukryl/-a svoj predmet. 

2

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Plán je zakreslenie nejakej časti územia alebo budov pri pohľade zhora.
 V pláne sú zakreslené významné budovy a objekty (kostol, banka, škola…). 
 Plán slúži na lepšiu orientáciu na danom území.

Takto vyzerá plán 
našej školy.

LEGENDA:
 1 vchod 
 2 šatňa 
 3 chodba 
 4 schodisko 
 5 jedáleň 
 6 WC 
 7 trieda 
 8 zborovňa 
 9 knižnica 
10 telocvičňa
11 riaditeľňa
12 kuchyňa
13 vstupná hala

1

9

3

3

5

11

12

13

7 7 7

2 2

2

10

4

6

6

6 6

8
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Ako nezablúdiť – plán

s. 11 – 13

hluk. Môžeme tomu predísť tak, že žiakom sťažíme 
hľadanie tým, že nesmú rozprávať, ale len ukazovať.

  12/3
Žiaci pozorujú plán obce, v ktorej bývajú Jasmínka 
a  Danielko. Pokúsia sa  pomenovať všetky budovy 
a objekty, ktoré sa na pláne obce nachádzajú. Pomá-
hajú si legendou. Motivujeme ich rozprávaním o tom, 
ako starý otec išiel vyzdvihnúť Danielka z futbalového 
krúžku, ktorý je na ihrisku, a Jasmínku zo školského 
klubu, ktorý je v škole. Dedko sa nachádzal na čerpa-
cej stanici a po ceste sa ešte musel zastaviť niečo kúpiť 
v potravinách a vybrať peniaze v banke. Úlohou žia-
kov je slovne opísať cestu, ktorú musel dedko prejsť. 
Šikovnejší žiaci môžu jeho cestu do plánu zakresliť. 
Potom zakreslenú cestu slovne opíšu. Pomôžu si slo-
vami: vpravo, vľavo, okolo, vedľa...

  12/4
Vopred žiakov upozorníme, aby si  na  hodinu pri-
niesli plán ich obce (ak majú takú možnosť). Ak takú-
to možnosť nemajú, môžeme plán stiahnuť z interne-
tu alebo ho vyrobiť s pomocou starších spolužiakov. 
Žiaci na ňom ukážu, kde bývajú. Opíšu spolužiakom 
svoju cestu do školy tak, aby bola čo najbezpečnejšia. 
Pomenujú budovy a objekty, ktoré sa nachádzajú ces-
tou do školy.

12

4

2

3

1

5

6 7

12

13

14

15

16

8

9

10

11

6

a) Prines si do školy plán svojej obce, prípadne si ho vyrob s pomocou starších spolužiakov. 
Ukáž na ňom, kde bývaš. Opíš spolužiakom svoju cestu do školy tak, aby bola čo najbezpečnejšia.

b) Pomenuj budovy a objekty, ktoré vidíš cestou do školy.

4

LEGENDA: 

 1 jazero 
 2 ihrisko
 3 rieka 
 4 kostol 
 5 cintorín 
 6 most 
 7 park 
 8 pošta 
 9 čerpacia 

stanica 
10 autobusová 

zastávka 
11 potraviny 
12 banka
13 škola
14 pamätník
15 zdravotné 

stredisko
16 kino

a) Pozoruj, ako je do plánu zakreslená obec, v ktorej bývajú Jasmínka a Danielko. Vymenuj všetky 
budovy a objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú. Pomôž si legendou.

b) Pomôž dedkovi vyzdvihnúť Danielka z futbalového krúžku, ktorý je na ihrisku a Jasmínku 
zo školského klubu, ktorý je v škole. Dedko sa nachádza na čerpacej stanici a po ceste sa ešte 
musí zastaviť v potravinách a v banke. Túto cestu slovne opíš. Pomôž si slovami vpravo, vľavo, 
okolo, vedľa…

3

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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 DOBRÝ NÁPAD – Hra: V našej obci je...
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov pozorovacie a pamäťové
 schopnosti, ktoré sú potrebné pri zdokonaľovaní sa 
 v orientácii v priestore.

Žiaci sedia v kruhu na koberci alebo na stoličkách. Začne-
me hru slovami V našej obci je škola. Žiak po našej pra-
vej ruke zopakuje túto vetu, a pridá ďalšiu budovu (príp. 
objekt), ktorá sa  nachádza v  obci: V  našej obci je škola 
a kostol. Ďalší žiak po jeho pravej ruke zopakuje túto vetu 
a pridá ďalší objekt v obci. Takto pokračujeme, až kým 
nepridá svoj objekt posledný žiak. Na záver žiaci spoločne 
zopakujú všetky menované budovy a objekty v obci.

  13/5
Žiaci pozorujú plán obce, na  ktorom je červeným 
kruhom vyznačený dom, v ktorom bývajú Jasmínka 
a Danielko. Na pláne nájdu budovu školy, ktorú vy-
farbia. Môžu si pomôcť legendou z úlohy 3 na stra-
ne 12. Žiaci vyznačia do  plánu červenou pastelkou 
najbezpečnejšiu cestu Jas mínky a Danielka z domu 
do školy. Opíšu aj takú cestu do školy, ktorá je naj-
menej bezpečná. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. 
(Pripomeňme žiakom, že najnebezpečnejšia cesta 
pre chodcov je tá, ktorá križuje hlavné cesty bez prie-
chodu pre  chodcov. Naopak, najbezpečnejšia cesta je 
tá, ktorá ide po chodníkoch a cez cestu sa prechádza 
cez priechod pre chodcov.) Môžeme hľadať najdlhšiu 
a  najkratšiu cestu, cestu najvhodnejšiu pre  bicykel 
alebo auto... Na  záver sa  žiaci v  dvojiciach zahrajú 
hru: Prvý z dvojice žiakov bude podľa plánu obce opi-
sovať svoju cestu do školy a druhý žiak bude hádať, kde 
prvý žiak býva.

  MOJE POZNÁMKY
Plán je zakreslenie nejakej časti územia alebo 
budov pri pohľade zhora. Plán slúži na lepšiu 
orientáciu na danom území.

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
Územné plány miest a obcí Slovenska: 
http://goo.gl/NHbMJ6

13
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Žiak vie opísať cestu do školy.

a) Vyznač  do plánu najbezpečnejšiu cestu Jasmínky a Danielka z domu do školy.
b) Opíš slovne aj takú cestu do školy, ktorá je najmenej bezpečná. Svoje rozhodnutie zdôvodni.
c) Zahraj sa so spolužiakom hru: Prvý bude podľa plánu obce opisovať svoju cestu 

do školy a druhý bude hádať, kde ten prvý býva. 

5

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Plán je zakreslenie nejakej časti 

alebo budov pri pohľade . Plán slúži na lepšiu

                                                               na danom území.

Tu bývame.
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Krajina v okolí obce

s. 14 – 17

MOTIVÁCIA
Dnes mali naši malí cestovatelia obrovský zážitok. 
K narodeninám dostali od dedka let balónom. Zo začiatku 
obe deti tuho stískali laná sediac vnútri koša. Prvý sa osme-
lil Danielko, a keď po piatykrát zhíkol od nadšenia, nevy-
držala to ani Jasmínka a nesmelo nahliadla ponad kôš ba-
lóna. To, čo uvideli, bolo naozaj čarovné. Celú obec a  jej 
okolie mali ako na dlani. 
„Pozri, tam je rieka a jazero, kde sa chodíme kúpať!“ vykrí-
kol Danielko.
„Áno, vidím ich. Tie lesy, lúky a  aj  naša obec vyzerajú 
z výšky také maličké. Sú naozaj prekrásne! Akurát odchá-
dza vlak zo železničnej stanice,“ oveľa smelšie odpovedala 
 Jasmínka. 
Ani sa nenazdali a  ich let sa musel skončiť. Zajtra budú 
mať v škole o čom rozprávať pani učiteľke a spolužiakom. 

Na záver sa môžeme opýtať žiakov, čo všetko videli deti 
z balóna.

Hádanky 2, 3

Každá dedina má jeden strom, z ktorého do každého domu 
jedna haluz ide. (CESTA)

Žena je, rastie jej brada; holí sa dva razy v roku; čím dlhšia, 
tým lepšia. (LÚKA)

Bez nôh som a ponáhľam sa
vždy len ďalej vo dne v noci;
často beriem preč so sebou
ešte k tomu ťažké veci;
mnoho krajov precestujem,
tadiaľ sa nenavracujem. (RIEKA)

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  14/1
Žiaci spoločne pozorujú krajinu na obrázku. Pomenujú, 
čo tvorí krajinu (pomáhajú si legendou na okraji obrázka). 
Pomenujú, čo vytvoril človek (domy, kostol, most, priehra-
du...). Pokúsia sa vysvetliť, prečo to vytvoril (aký bol účel 
vytvorenia). Porozmýšľajú, či je v okolí ich bydliska aj nie-
čo iné, ako je znázornené na obrázku.

  15/2
Žiaci nakreslia do  prázdneho obdĺžnika krajinu v  oko-
lí svojej školy alebo bydliska, prípadne doň nalepia po-
hľadnicu alebo fotografi u. To,  čo tvorí krajinu na  ob-
rázku, môžu pomenovať. Zahrajú sa  na  turistického 
sprievodcu. Opíšu nakreslenú krajinu a  predstavia ju 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
pohľadnice alebo fotografi e krajiny v okolí školy/
bydliska

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie odlíšiť jednotlivé prvky krajiny: polia, 
lúky, lesy, rieky, jazerá, vrchy, rovinu, domy 
a cesty. Žiak vie opísať krajinu v okolí školy/
bydliska (podľa obrázkov) počas roka. 
Žiak ešte nemusí na tomto mieste ovládať 
názvy ročných období.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna vý-
chova, dopravná výchova – výchova k bezpeč-
nosti v cestnej premávke, regionálna výchova 
a tradičná ľudová kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

14

Krajina v okolí obce
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Časť územia, ktorú vidíme v okolí, nazývame krajina.
 Krajinu môžu tvoriť polia, lúky, lesy, jazerá, vrchy, roviny, rieky a domy, cesty, stavby… 

a) Pozoruj krajinu 
na obrázku. Pomenuj, 
čo tvorí túto krajinu. 
Pomôž si legendou.

b) Pomenuj, čo vytvoril 
človek. Pokús sa 
vysvetliť prečo.

c) Porozmýšľaj 
a povedz, či je 
v okolí tvojho 
bydliska niečo iné, 
ako je znázornené 
na obrázku.

1

1

2

3

3

4

4

5
6

7

8

9

10

11

11

11

12

13

14

15

16

17

12

LEGENDA:

 1 železničná 
stanica

 2 priehrada
 3 rieka
 4 cestný most
 5 železničný most 
 6 kostol
 7 kultúrny dom
 8 obecný úrad
 9 rekreačné 

stredisko
10 železničné 

priecestie
11 pole
12 les
13 vrch
14 lúka
15 hasičská 

zbrojnica
16 pošta
17 cesta

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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svojim spolužiakom. Zamerajú sa na rôzne zaujímavosti, 
ktoré by zaujali nielen ich, ale aj iných.

DOBRÝ NÁPAD – Vychádzka do okolia školy 
Cieľ:  Oboznámiť sa s okolím školy.

Žiaci nakreslia obrázok okolia školy podľa toho, čo naozaj 
videli počas vychádzky.

  15/3
Spoločne so žiakmi vymyslíme a napíšeme na tabuľu nie-
koľko viet o našej obci (meste alebo dedine). Žiakov upo-
zorníme na  pravopis vlastných podstatných mien. Vety 
si potom prepíšu do pracovnej učebnice a na záver si ich 
spoločne prečítame.

DOBRÝ NÁPAD – Naša krajina 
Cieľ:  Upevniť u žiakov nadobudnuté pojmy.

Žiaci sa posadia do kruhu. Prvý žiak povie slovo, ktoré 
pomenúva krajinu. Napr.: polia. Žiak po jeho pravej ruke 
zopakuje slovo a pridá ďalšie. Napr.: polia, domy. Takto 
pokračujú dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci žiaci.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Dajme hlavy dokopy.
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť o jednotlivých 
  prvkoch, ktoré tvoria krajinu.

Pomôcky: kancelársky papier, perá

Žiakov rozdelíme do  skupín po  štyroch. Každej 
skupine rozdáme kancelársky papier a pero. Potom 
položíme všetkým skupinám naraz hádanku o nie-
ktorom z prvkov, ktoré tvoria krajinu. Príklady há-
daniek: stavba spájajúca brehy riek, údolí, priehlb-
ní (most); hrádza na  rieke utvárajúca umelú vodnú 
nádrž (priehrada); budova na slúženie omší (kostol); 
budova inštitúcie starajúca sa  o  dopravu zásielok, 
peňazí, správ (pošta); väčší súvislý porast listnatých 
alebo ihličnatých stromov (les); prirodzený vodný 
tok väčších rozmerov (rieka); budova na mieste, kde 
zastavuje vlak alebo kde sa vypravuje diaľkový auto-
bus (stanica); obrábaný pozemok, roľa (pole); väčšia 
vyvýšenina v  teréne, kopec (vrch)... Žiaci v  skupine 
sa  poradia a  dohodnú sa  na  jednej správnej odpo-
vedi, ktorú napíšu na papier. Skontrolujeme riešenia 
skupín. Ak skupina odpovedala správne, získa bod. 
Pokračujeme ďalšou hádankou. Na záver spočítame 
body skupín a vyhodnotíme prácu žiakov.

15

a) Vymysli a napíš niekoľko viet o vašej obci (meste alebo dedine). Pomôž si legendou z úlohy 
1 na strane 14.

b) Vety prečítaj.

 

 

 

 

3

Žiak vie odlíšiť jednotlivé prvky krajiny: polia, lúky, lesy, rieky, 
jazerá, vrchy, rovinu, domy a cesty. 

a) Nakresli do prázdneho obdĺžnika krajinu v okolí tvojej školy alebo tvojho bydliska, 
prípadne nalep pohľadnicu alebo fotografi u. Môžeš označiť slovom časti krajiny, ktoré poznáš 
(vrch, jazero…).

b) Zahraj sa na turistického sprievodcu. Opíš nakreslenú krajinu a predstav ju svojim spolužiakom. 
Zameraj sa na rôzne zaujímavosti, ktoré by zaujali nielen teba, ale aj iných.

2
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  16/4
Vyzveme žiakov, aby pozorovali na farebných obráz-
koch, ako sa počas roka mení krajina v okolí domu. 
Žiaci porozprávajú, ako sa počas roka mení krajina 
v okolí ich školy alebo v okolí ich bydliska. Diskutujú 
o tom, prečo sa krajina počas roka mení (k zmenám, 
ktoré nastávajú počas roka, dochádza vplyvom roč-
ných období). Žiaci ešte nemusia ovládať názvy roč-
ných období. Na obrázkoch hľadajú spoločné a roz-
dielne prvky. Na nevyfarbených obrázkoch vyfarbia 
len to, v čom je rozdiel oproti obrázku s predchádza-
júcim ročným obdobím.

  MOJE POZNÁMKY
Časť územia, ktorú vidíme v okolí, nazývame 
krajina. Krajinu môžu tvoriť polia, lúky, lesy, 
jazerá, vrchy, rovina, rieky a domy, cesty, 
stavby.

s. 14 – 17

Krajina v okolí obce

16

a) Pozoruj na farebných obrázkoch, ako sa počas roka mení krajina. 
b) Porozprávaj, ako sa počas roka mení krajina v okolí tvojej školy alebo v okolí tvojho bydliska.
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo sa krajina počas roka mení.
d) Na nevyfarbených obrázkoch vyfarbi len to, v čom je rozdiel oproti predchádzajúcemu ročnému 

obdobiu.

4

1

2

JAR

LETO

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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  INŠPIRUJTE SA

Odporúčané doplnkové texty a odkazy na elektronické 
pramene k danej téme:
DROBNÁ, O. a kol. Ozdoba slovenskej krajiny – hrady 
a zámky. In: Slovensko moje. Bratislava: Perfekt, 1997, 
s. 28 – 29. ISBN 80-8046-062-0.
Aktivity a pracovné listy k ročným obdobiam:
http://goo.gl/fus4xF
Maľovanky k štyrom ročným obdobiam:
http://goo.gl/YQE0YY
Mandaly pre deti: https://goo.gl/eJo5vx
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3

4

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Časť územia, ktorú vidíme v okolí, nazývame  .

Krajinu môžu tvoriť                                         , lúky,                                               , jazerá,  ,

                                        , rieky a                                      , cesty,                                                      …

Žiak vie opísať krajinu v okolí školy/bydliska (podľa obrázkov) 
počas roka. (Žiak ešte nemusí na tomto mieste ovládať názvy 
ročných období.)

JESEŇ

ZIMA
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Naša krajina – Slovensko

s. 18 – 19

MOTIVÁCIA
Jasmínka si prezerala atlas. S povzdychom ho zavre-
la a zasnene povedala: „Pozrela by som sa do Afriky, Ázie 
aj Ameriky!“ 
Mamička sa usmiala a zahlásila: „Všade dobre, doma naj-
lepšie!“ 
„To si ako myslela?“ opýtala sa Jasmínka. 
„Nuž tak, že aj tu u nás na Slovensku máme čo obdivovať. 
Najprv by  ste mali dobre spoznať našu vlasť a  až potom 
cestovať ďalej. Aj my na Slovensku máme byť na čo pyšní 
a máme čo ukázať svetu. Len sa pozri, aké máme krásne 
hory, jaskyne, hrady, minerálne pramene... A  nemusíme 
ani ďaleko cestovať.“ 
Danielko sa usmial a už aj začal hľadať na internete, kde 
by sa mohli vybrať na výlet na Slovensku.

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  18/1
Žiaci pozorujú mapu Slovenskej republiky a  pokúsia 
sa z nej čítať. Ak máme možnosť, na túto hodinu si prine-
sieme veľkú mapu Slovenska, prípadne ju deťom premiet-
neme cez dataprojektor. Žiaci nájdu a zakrúžkujú na mape 
v pracovnej učebnici v Prvouke pre druhákov svoju obec, 

prípadne obec, ktorá je k ich obci najbližšie. Potom sa za-
hrajú na turistického sprievodcu. Napíšu na linajky tri za-
ujímavé miesta na Slovensku, ktoré poznajú. Odporučia 
ich zahraničným turistom a vysvetlia, prečo by ich mali 
navštíviť. S písaním vlastných podstatných mien žiakom 
pomáhame.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Lavína
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov znalosť o názvoch obcí (miest 
 alebo dedín) na Slovensku prostredníctvom 
 pamäťových schopností.

Jeden žiak povie názov obce na Slovensku. Druhý žiak ho 
zopakuje a pridá názov ďalšej obce. Takto postupne pri-
dávajú obce aj ostatní žiaci. Hra sa končí, keď sa vystrie-
dajú všetci žiaci.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Nájdi názvy obcí 
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s názvami obcí (miest alebo 
 dedín) na Slovensku.

Napíšeme na tabuľu vety, v ktorých sú ukryté názvy slo-
venských obcí. Úlohou žiakov je nájsť a zakrúžkovať ich. 
Podobné vety sa môžu pokúsiť vytvoriť aj žiaci.
Komár nosí steblo trávy. (KOMÁRNO) 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
mapa Slovenskej republiky

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, že jeho obec je súčasťou Slovenska. 
Vie, kedy vznikla Slovenská republika. Žiak 
vie rozpoznať štátne symboly: štátnu vlajku 
a štátny znak SR.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna 
výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
matematika

18

Naša krajina – Slovensko 
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Štát, v ktorom žijeme, 
sa volá Slovenská republika. 

 Každá obec na Slovensku je súčasťou štátu.
 Ako samostatný štát vznikla 

Slovenská republika 1. januára 1993.
 Štátna vlajka a štátny znak sú 

symbolmi štátu.

Toto je štátna 
vlajka našej vlasti.

Toto je štátny 
znak Slovenskej 

republiky. 

1. 

2. 

3. 

a) Pozoruj mapu Slovenskej republiky a pokús sa z nej čítať. Nájdi a zakrúžkuj na mape vašu obec 
(mesto alebo dedinu), prípadne obec, ktorá je k nej najbližšie. 

b) Zahraj sa na turistického sprievodcu. Napíš na linajky tri zaujímavé miesta na Slovensku, 
ktoré poznáš. Odporuč ich zahraničným turistom.

1

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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V koši celý deň spalo mača. (KOŠICE)
Ujo Fero nejakú časť roka žil i na mori. (ŽILINA)
Odvar z lopúchových listov je liečivý. (PÚCHOV)

 19/2
Žiaci podľa obrázkov opíšu štátnu vlajku a  štátny znak 
Slovenskej republiky Jurkovi, ktorý je nevidiaci. Pove-
dia, kde sa môžeme so štátnymi symbolmi stretnúť, a pri 
akých príležitostiach.

DOBRÝ NÁPAD – Brainstorming
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov kreativitu a originalitu.

Žiakov rozdelíme do  troch skupín. Každej skupine pri-
delíme jednu farbu, ktorá sa  nachádza na  štátnej vlajke 
a štátnom znaku (biela, modrá, červená). Úlohou skupiny 
je napísať čo najviac slov, ktoré by mohli predstavovať túto 
farbu, napr.: červená – krv, ruža, srdce, modrá – obloha, 
rieka, nezábudka, biela – sneh, snežienka, perie...

 19/3
Žiaci vyfarbia obrázok podľa legendy. Napíšu na linajku, 
čo sa nachádza na obrázku (štátny znak Slovenska).

 VIEM AJ TOTO?
Pri riešení tejto úlohy si žiaci môžu pomôcť encyklo-
pédiami, internetom...
Úlohu môžeme zadať ako domácu úlohu alebo ju vy-
pracovať na hodine výtvarnej výchovy.

  MOJE POZNÁMKY
Štát, v ktorom žijeme, sa volá Slovenská 
republika. Štátna vlajka a štátny znak sú 
symbolmi štátu.

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčaný doplnkový text a odkaz na elektronický 
prameň k danej téme:
DROBNÁ, O. a kol. Miesta, ktoré zaujmú. In: Slovensko 
moje. Bratislava: Perfekt, 1997, s. 20 – 24. 
ISBN 80-8046-062-0.
Funkcia štátnych symbolov: http://goo.gl/VUlE4J

1. Porovnaj štátnu vlajku a štátny znak 
Slovenskej republiky s vlajkami 
a znakmi iných krajín Európskej únie, 
prípadne iných krajín sveta.

2. Navrhni vlastné symboly vašej triedy. 
Svoj návrh zdôvodni.

M
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ám

ky
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a)  Opíš štátnu vlajku a štátny znak Slovenskej republiky Jurkovi, ktorý je nevidiaci. 
b) Povedz, kde môžeme vidieť štátne symboly.

2

ŠTÁTNY ZNAK ŠTÁTNA VLAJKA

Žiak vie, že jeho obec je súčasťou Slovenska. Vie, kedy 
vznikla Slovenská republika. Žiak vie rozpoznať štátne 
symboly: štátnu vlajku a štátny znak SR.

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Štát, v ktorom žijeme, sa volá .

                a sú symbolmi štátu.

a) Vyfarbi obrázok.
b) Napíš na linajku, čo sa nachádza na obrázku.

3

1

1

1

1

1

1
1

1

2
2

2 2

2 2

222

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1
1

11 1

1

2
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Meriame čas

s. 20 – 21

MOTIVÁCIA

Brainstorming

Zadáme žiakom slovo čas. Žiaci hovoria slová, ktoré im na-
padnú, keď počujú slovo čas. Slová zapisujeme na tabuľu. 
Keď už žiakom nenapadajú žiadne nové slová k téme čas, 
hľadajú a krúžkujú rovnakou farbou slová na tabuli, ktoré 
majú niečo spoločné. Svoje riešenie zdôvodnia.

Hádanka 2

Beží, beží, nezáleží; 
nemá voz ani sane, 
predsa nikdy neustane. (ČAS)

Rozprávanie:

Bez hodiniek sa správny cestovateľ nezaobíde. Pri cestovaní je 
dôležité vedieť, koľko je hodín, aby sme si mohli cestu naplá-
novať. Napríklad časovú následnosť dopravných prostried-
kov, odmeranie trvania dĺžky cesty, naplánovanie výletu tak, 
aby sme stihli vidieť všetko zaujímavé a pod. Ale ako vlastne 
vznikli hodinky? Poďme sa na to pozrieť do minulosti.

 Žiakom spustíme prezentáciu na PMMD o vývoji hodín 
(Učíme sa cestovať/Meriame čas/Vývoj hodín).

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 20/1
Žiaci pozorujú na obrázkoch rôzne druhy hodín. Jednot-
livé druhy hodín sa pokúsia pomenovať. Povedia, ktoré 
hodiny majú doma a na meranie čoho ich používajú. 

DOBRÝ NÁPAD – Pieseň: Hodiny
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť, že čas je v neustálom 
 pohybe.

Zaspievame si so žiakmi pieseň z prvého ročníka Hodiny, 
ktorú môžeme dramaticky stvárniť pohybom, prípadne 
iné známe piesne o hodinách.

  20/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie).
Žiaci vyfarbia rovnakou farbou tie hodiny, ktoré majú 
niečo spoločné. Svoj výber zdôvodnia (napr.: Kukučko-
vé hodiny a  budík vydávajú zvuk. Náramkové digitálne 
hodiny a digitálny budík ukazujú digitálny čas. Slnečné ho-
diny a presýpacie hodiny sa používali v minulosti...). Žiaci 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť čas celých hodín na klasických 
a digitálnych hodinách.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, 
matematika

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
rôzne druhy hodín (prípadne fotografi e s 
hodinami), ciferníky a digitálne displeje 
na dokreslenie času

20

Meriame čas

a) Urči čas na všetkých hodinách v úlohe 1.
b) Znázorni tieto časy na skutočných klasických (ručičkových) hodinách, na digitálnych hodinách 

alebo na papierovom modeli ručičkových hodín.

3

a) Pozoruj rôzne druhy hodín na obrázkoch. Pomenuj ich. 
b) Povedz, aké hodiny máte doma vy a na meranie čoho ich používate.

1

a) Vyfarbi rovnakou farbou tie hodiny, ktoré majú niečo spoločné. Svoj výber zdôvodni.   
b) Označ  hodiny, ktoré máš doma. 
c) Označ  hodiny, ktoré si ešte nevidel/-a. 

2

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Čas neustále plynie a dá sa merať. Môžeme ho 
merať napríklad presýpacími hodinami, kyvadlom.

 Čas najčastejšie meriame pomocou hodín.
 Jednotkou času je hodina. Kratšie jednotky času sú minúta a sekunda.
 Ručičky na klasických (ručičkových) hodinách alebo číslice na digitálnych hodinách 

ukazujú hodiny, minúty a niektoré aj sekundy.

Hodiny môžu byť aj súčasťou rôznych 
zariadení, napríklad mobilného 

telefónu, televízneho prijímača…
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označia modrým krúžkom hodiny, ktoré majú doma a čer-
veným krížikom hodiny, s ktorými sa ešte nestretli.

  20/3
Žiaci spoločne určia čas na  všetkých hodinách v  úlo-
he 1 (ide o určovanie času celých hodín). Znázornia tieto 
časy na  skutočných klasických (ručičkových) hodinách, 
na digitálnych hodinách alebo na papierovom modeli ru-
čičkových hodín. Určovaniu času sa žiaci venovali v pr-
vom ročníku na hodine matematiky, no napriek tomu je 
to pre nich pomerne náročné. Preto je pri precvičovaní 
určovania času potrebná naša pomoc.

  21/4
Diskutujeme so žiakmi o tom, čím sa líšia jednotlivé hodi-
ny na obrázku. Vysvetlíme im, že čas môže byť znázornený 
klasicky pomocou ciferníka a ručičiek, ale aj digitálne po-
mocou digitálneho displeja. Žiaci pozorujú na obrázkoch 
zobrazenie rovnakého času na klasických a na digitálnych 
hodinách. Diskutujú so spolužiakmi o tom, aký je rozdiel 
medzi klasickými ručičkovými a digitálnymi hodinami.

 21/5
Žiaci pozorujú, ako sú na digitálnych hodinách znázorne-
né číslice 0 až 9. Žiaci si vyberú jednu číslicu a znázornia 

ju do rámčeka. Ostatné číslice si môžu odpísať na ta-
buľu, na papier alebo do zošita.

  21/6
Žiaci zapíšu do prázdnych rámčekov, aký čas ukazujú 
klasické ručičkové hodiny. Ak je v rámčeku pod ho-
dinami čas napísaný, znázornia ho na  ciferníku 
ručičkových hodín tak, že ručičky dokreslia na správ-
ne miesto. Správne riešenie môžeme zapísať a zakres-
liť aj na tabuľu, aby si ho žiaci mohli skontrolovať.

  21/7
Žiaci zapíšu čas zobrazený na ručičkových hodinách 
do  rámčeka pomocou digitálnych číslic. Pomáhajú 
si číslicami v úlohe 5.

  MOJE POZNÁMKY
Čas najčastejšie meriame pomocou hodín. 
Jednotkou času je hodina.

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Určovanie času: http://goo.gl/0VWwFk
Určovanie času: http://goo.gl/iBhK4H 
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a) Pozoruj, ako sa znázorňujú číslice 0 až 9 na digitálnych hodinách.
b) Vyber si ľubovoľnú z číslic. Nakresli ju do rámčeka.

5

a) Pozoruj na obrázkoch zobrazenie rovnakého času na klasických (ručičkových) 
a digitálnych hodinách.

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, aký je v nich rozdiel.

4

OSEM HODÍN

TRI HODINY DESAŤ HODÍN

OSEM HODÍNVeľká ručička 
je na 12.

Malá ručička ukazuje 
celú hodinu.

Žiak vie určiť čas celých hodín na klasických 
a digitálnych hodinách.

a) Napíš, aký čas ukazujú hodiny. 
b) Dokresli hodinové ručičky na správne miesto.

6
Zapíš čas pomocou 
digitálnych číslic. 

7

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Čas najčastejšie meriame pomocou                                                . Jednotkou času je .
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Rok v kalendári

s. 22 – 24

MOTIVÁCIA
Rozprávanie o dvanástich mesiacoch
Dnes pani učiteľka rozprávala deťom v  triede rozprávku. 
Danielko a Jasmínka majú rozprávky veľmi radi. A ich pani 
učiteľka ich vie naozaj dobre rozprávať. 
„Dnes vám porozprávam príbeh o dvanástich mesiacoch,“ 
povedala pani učiteľka. Deti si posadali na koberec a po-
čúvali. 
Kde bolo, tam bolo, v  ďalekej krajine žil jeden múdry 
mládenec Jakub, ktorý bol veľmi zamilovaný do  dievčiny 
menom Zuzanka. Chcel ju požiadať o ruku, no bál sa, že 
mu ju jej rodičia nedajú za  ženu, pretože bol veľmi chu-
dobný. Jedného večera, keď sa vracal domov, stretol v lese 
dvanásť mládencov – mesiacov.
Pozdravili ho a spýtali sa: „Povedzže nám, mládenček, po-
čas ktorého mesiaca je podľa teba krajina najkrajšia?“ 
Mládenec sa  zamyslel a  potom prehovoril: „V  januári 
si môžeme postaviť zo snehu snehuliaka. Vo februári osla-
vujeme fašiangy a zabávame sa do sýtosti. V marci sa za-
čína prebúdzať príroda a kvitnú prvé snežienky. Prichádza 
jar. V apríli už poletujú včielky z kvetu na kvet. V máji je 
vzduch naplnený vôňou orgovánu. V  júni, keď sa  začína 
leto, kosíme trávu. V  júli dozrievajú prvé marhule a sko-
ré broskyne. V auguste nám zreje obilie a chystá sa žatva. 
V  septembri, keď sa  začína jeseň, už dozrievajú jablká 

a hrušky. V októbri oberáme hrozno a príroda hrá všetkými 
farbami. V  novembri opadajú zo  stromov listy a  príroda 
sa chystá na zimný odpočinok. V decembri, keď napadne 
sneh, prichádza zima a s ňou aj krásne Vianoce. Je to ťažké, 
neviem sa rozhodnúť a vybrať len jeden mesiac. Všetky sú 
krásne!“ 
Mesiacom sa jeho odpoveď tak zapáčila, že ho obdarovali 
toľkými dukátmi, koľko sám vážil. Jakub sa  náramne 
potešil, pretože si  za  ne mohol vystrojiť krásnu svadbu 
so Zuzankou a ešte mu zostalo aj na kúpu malého gazdov-
stva, na ktorom so Zuzankou šťastne žili až do smrti.
„To bola pekná rozprávka!“ zvolali deti. „A teraz už vieme 
aj názvy všetkých mesiacov v roku.“

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 22/1
Vyzveme žiakov, aby povedali, čo im napadne, keď počujú 
slovo kalendár. Za správne považujeme každé slovo, kto-
ré si žiaci vedia logicky zdôvodniť. Slová zapisujeme ale-
bo kreslíme na tabuľu. Žiaci si ich zapíšu alebo nakreslia 
do rámčekov v pracovnej učebnici. Príklady slov: deň, týž-
deň, mesiac, pondelok, utorok, rok, sviatok, meno, meniny, 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť aktuálny rok. Vie zaradiť me-
siace v roku podľa ročných období od začiatku 
roka: jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, 
august), jeseň (september, október, november), 
zima (december, január, február). Vie, čo je 
kalendár, pozná pojmy: rok, mesiac, týždeň, 
deň, dátum, sviatky, rodina, narodeniny. 
Vie určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky 
na Slovensku).

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, regionálna výchova 
a tradičná ľudová kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, matematika

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
rôzne druhy kalendárov, materiály o sviatkoch 
na Slovensku

22

Rok v kalendári
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Kalendár je zápis dní, týždňov a mesiacov v roku.
 Rok je rozdelený na mesiace, týždne a dni.
 Rok má väčšinou 365 dní a je rozdelený do 12 mesiacov.
 Rok má štyri ročné obdobia – jar, leto, jeseň a zimu.
 Mesiace v roku sú zaradené do ročných období: jar (marec, apríl, máj), leto ( jún, júl, august), 

jeseň (september, október, november) a zima (december, január, február).

a) Napíš alebo nakresli do rámčekov, čo ti napadne, keď počuješ slovo kalendár.  
b) Označ rovnakou farbou tie slová alebo obrázky, ktoré majú niečo spoločné. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.
c) Dopíš do kalendára, ktorý je aktuálny rok.

1

Napíš na linajku dnešný dátum (deň, mesiac a rok).    
2

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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spln, narodeniny... Žiaci označia rovnakou farbou slová 
alebo obrázky, ktoré majú niečo spoločné (napr.: meno 
a meniny, deň a pondelok...). Spoločne dopíšeme do ka-
lendára aktuálny rok. Žiakom so zápisom roka pomáha-
me, pretože ešte neovládajú zápis čísel s tisíckami.

DOBRÝ NÁPAD – Výstava kalendárov 
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s rôznymi druhmi kalendárov.
 Naučiť žiakov orientovať sa v kalendári.

Žiaci si v triede urobia výstavku rôznych kalendárov. Po-
rovnávajú, ako sú v nich zaznačené mesiace, dni, týždne, 
mená... Hľadajú v  kalendári mená, sviatky... Praktickou 
manipuláciou s kalendárom umožňujeme žiakom vytvá-
rať si reálnejšiu predstavu o plynutí času.

DOBRÝ NÁPAD – Výroba triedneho kalendára
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o kalendári.

Žiaci si  spoločne v  rámci medzipredmetových vzťahov 
vyrobia na  hodine výtvarnej výchovy vlastný kalendár. 
Každý žiak dostane za úlohu nakresliť obrázok k danému 
mesiacu, ktorý mu pridelíme. K  obrázku dopíše čísla 
dní v  danom mesiaci. Kalendár zviažeme a  vystavíme 
v triede, prípadne ho môžeme dať rozmnožiť a použiť ako 

darček pre rodičov. Jednotlivé mesiace môžeme od-
líšiť aj farbami ročných období, aby sa žiakom v ka-
lendári lepšie orientovalo, listy kalendára s mesiacmi 
marec, apríl, máj –  zelenou farbou, jún júl, august 
–  oranžovou farbou, september, október, november 
– červenou farbou, december, január, február – mod-
rou farbou.

  22/2
S  našou pomocou žiaci napíšu na  linajku dnešný 
dátum (deň, mesiac a rok). Zápis dátumu aj s aktuál-
nym rokom by  už mali žiaci používať na  všetkých 
hodinách. Pravidelným zapisovaním dátumu žiaci 
začnú vnímať, ako plynú dni, týždne a mesiace. Po-
stupne by sme zápis dátumu na tabuľu mali nechať 
na týždenníkov.

DOBRÝ NÁPAD – Večný kalendár 
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť, že čas plynie.

Do  triedy si  zadovážime drevený večný  kalendár. 
Každý deň jeden žiak zobrazí na kalendári aktuál ny 
dátum.

  23/3
Žiaci pozorujú zázračný strom na obrázku, ako vyze-
rá počas štyroch ročných období. Podľa častí stromu 
žiaci pomenujú ročné obdobia. Pomenovania roč-
ných období napíšu do prázdnych plôšok. Do názvov 

mesiacov doplnia chýbajúce písmená. Začnú prvým me-
siacom v roku a pokračujú podľa toho, ako idú mesiace 
za sebou v kalendári.

  23/4
Žiaci porozmýšľajú a  povedia, ktoré sviatky si  pripo-
míname počas roka. Pokúsia sa  vysvetliť ich význam. 
Žiaci určia, v ktorom ročnom období a v ktorom mesia-
ci si daný sviatok pripomíname. Následne povedia, kedy 
oslavujú narodeniny a meniny oni a členovia ich rodiny. 
Ak nevedia, necháme ich zistiť to na domácu úlohu. Túto 
tému môžeme prepojiť s  učivom prvého ročníka, kde 
sa žiaci učili o svojej rodine a vyrábali si rodinný strom.

DOBRÝ NÁPAD – Kniha ročných období 
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov tvorivosť a kreativitu. Upevniť 
 u žiakov vedomosti o typických znakoch počasia, 
 ktorými sa prejavujú jednotlivé ročné obdobia.

Pomôcky: výkresy formátu A3, nožničky, lepidlo, obra-
zový materiál (noviny, časopisy, reklamné letáky, staré 
kalendáre) 

V  rámci medzipredmetových vzťahov si  môžu žiaci 
v  sku pinách vypracovať projekt o  ročných obdobiach 

23

a) Pozoruj, ako vyzerá počas štyroch ročných období zázračný strom na obrázku. 
b) Podľa častí stromu pomenuj ročné obdobia. Napíš ich pomenovania do prázdnych plôšok.
c) Doplň chýbajúce písmená do názvov mesiacov podľa toho, ako idú za sebou v kalendári. 

3

a) Porozmýšľaj a povedz, aké sviatky si pripomíname počas roka. 
Pokús sa vysvetliť ich význam. 

b) Povedz, v ktorom ročnom období a v ktorom mesiaci si daný sviatok pripomíname. 
c) Povedz, v ktorom mesiaci oslavuješ narodeniny a meniny ty 

a kedy ostatní členovia tvojej rodiny.

4

 M_R_ C 

APR_L  

M
_

J  
J_

N
 

J_L 

A_G_ST SEPT_MB_R 
OKT_

B_
R 

N_
VE

M
B_

R 
D

EC
_

M
B_

R 
JA

N_
ÁR 

F_BRU_R

Ja mám narodeniny 
16. októbra.

Žiak vie určiť aktuálny rok. Vie zaradiť mesiace v roku podľa ročných období od začiatku roka: jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, 
august), jeseň (september, október, november), zima (december, január, február). Vie, čo je kalendár, pozná pojmy: rok, mesiac, 
týždeň, deň, dátum, sviatky, rodina, narodeniny. Vie určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky na Slovensku).
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(jedna skupina –  jedno ročné obdobie). Najprv 
so  žiakmi vedieme diskusiu o  tom, ako vnímame 
zmeny v prírode počas roka a na základe čoho dané 
zmeny v  prírode vznikajú. Potom žiaci vystrihnú 
z  novín, časopisov, reklamných letákov a  starých 
kalendárov obrazový materiál, ktorý korešponduje 
s daným ročným obdobím. V skupine sa dohodnú 
na jednom charakteristickom symbole pre ročné 
obdobie (napr. kvet, plod, snehová vločka, list). Z vy-
strihnutého obrazového materiálu vytvoria symbol 
ročného obdobia, ktorý nalepia na výkres. Na záver 
projekty spojíme a vytvoríme knihu ročných obdo-
bí.

DOBRÝ NÁPAD – Práca s rozprávkou 
Cieľ:  Upevniť u žiakov názvy jednotlivých 
 mesiacov.

Pomôcky: kartičky so symbolmi mesiacov z roz-
právky v časti motivácia, z druhej strany napísané 
príslušné názvy mesiacov

Žiakom rozprávame rozprávku z motivácie Rozprá-
vanie o dvanástich mesiacoch a popritom pripíname 
na tabuľu kartičky so symbolmi mesiacov z rozprávky 
(január – snehuliak, február – karnevalová maska, 
marec –  snežienka, apríl – včielka, máj – orgován, 
jún – tráva, júl – čerešne a jahody, august – obilný 
klas, september – jablko a hruška, október – hrozno, no-
vember – list, december – vianočný stromček). Kartičky 
s mesiacmi môžu žiaci následne využiť pri dramatizácii 
rozprávky. Každý žiak si  zoberie kartičku so  symbolom 
mesiaca a  podľa rozprávky povie, čo je na  ňom pekné. 
Môžeme pokračovať tým, že si  žiaci rozdelia kartičky 
so symbolmi mesiacov a prechádzajú sa po triede. Na vo-
pred dohodnutý signál sa  postavia do  radu v  poradí, 
v akom nasledujú mesiace v roku. Ako kontrolu použije-
me názvy mesiacov napísané na rubovej strane kartičiek. 
Žiaci si kartičky povymieňajú a zadáme im ďalšiu úlohu: 
Pred  tabuľu sa postavia žiaci, ktorí majú kartičky s ná-
zvami školských mesiacov a pod.

DOBRÝ NÁPAD – Brainstorming 
Cieľ:  Rozvíjať u žiakov tvorivosť a kreativitu.

Žiaci sa pokúsia vymyslieť nové názvy pre mesiace v roku 
a zakresliť aj  ich symboly. Ako motiváciu môžeme pou-
žiť názvy mesiacov z básne od Štefana Moravčíka Prvácke 
mesiace 4: Prvember, Druhember, Tretember, Štvrtem-
ber, Piatember, Šestember, Sedember, Osember, Deväť-
ber, Desaťber, Jedenásťber, Dvanásťber. (Príklady názvov 
pre mesiace: september – vietorfúk, október – hroznober, 

november –  hmlyjeveľa, december –  darčekber, január 
– snehudar, február – lyžeber...)

DOBRÝ NÁPAD – Pantomíma 
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o typických znakoch 
 počasia, ktorými sa prejavujú jednotlivé ročné 
 obdobia. Rozvíjať u žiakov predstavivosť. 

Žiakov rozdelíme na štyri skupiny. Z každej skupiny určí-
me jedného žiaka, ktorého vyšleme za dvere. Za dverami 
budú štyria žiaci. Každej skupine pridelíme jedno ročné 
obdobie: jar, leto, jeseň, zima. Úlohou skupiny (každého 
žiaka v  nej) je predviesť nejakú činnosť alebo jav, ktoré 
sú charakteristické pre  dané ročné obdobie, prípadne 
pre  konkrétny mesiac. Potom vyzveme jedného zo žia-
kov (za dverami), aby vstúpil do triedy. Každá skupina 
predvedie žiakovi, čo sa v jej ročnom období odohráva. 
Úlohou žiaka je uhádnuť, ktorá skupina predvádza ktoré 
ročné obdobie. Žiak sa po splnení úlohy zaradí k svojej 
skupine. Do triedy pozveme ďalšieho žiaka. Činnosť opa-
kujeme.

Rok v kalendári

s. 22 – 24
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24

a) Doplň čísla k mesiacom v roku podľa toho, ako za sebou nasledujú v kalendári. 
b) Prečítaj si vety, ktoré sa viažu k jednotlivým mesiacom v roku. Pokús sa vysvetliť ich význam.
c) Vymysli a nakresli ku každému mesiacu symbol, ktorý by ho vyjadroval.
d) Zisti v kalendári, kedy oslavujú meniny tí, ktorých mená sú vo vetách v tabuľke. Dopíš k nim 

správne dátumy.
e) Nakresli  k mesiacu, kedy máš narodeniny, a   k mesiacu, kedy máš meniny ty. 
f) Vyfarbi  názvy mesiacov, počas ktorých sú letné prázdniny, a  názvy mesiacov 

školského roka.

5

Poradie 
mesiaca

Názov 
mesiaca Veta Symbol 

mesiaca Dátum

1. JANUÁR Ak si na Vincenta komár poletuje, 
statok aj slamenú strechu potrebuje.

FEBRUÁR Svätá Agáta býva na sneh bohatá.

MAREC Jozef – základ jari.

APRÍL Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.

MÁJ Žofi a stromy rozvíja.

JÚN Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

JÚL Margita trhá prvé hrušky – margitky.

AUGUST Keď je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.

SEPTEMBER Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.

OKTÓBER Po svätej Tereze mráz po strechách lezie.

NOVEMBER Svätý Martin prichádza na bielom koni.

DECEMBER Na svätého Mikuláša, už je celá zima naša.

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Kalendár je zápis            ,             a v roku. 

Rok má štyri ročné obdobia –        ,         , a zimu.

1. SPOZNÁVAME CESTOVANIE
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  24/5
POZOR! Je dôležité, aby sme žiakov vopred upozornili, že 
si majú na túto hodinu priniesť stolový kalendár z domu!

Úloha je zameraná na  zopakovanie a  utvrdenie učiva 
o kalendári. Zároveň si pri nej žiaci precvičujú aj praktic-
kú manipuláciu s kalendárom. Spoločne so žiakmi dopl-
níme chýbajúce čísla k jednotlivým mesiacom v roku tak, 
ako nasledujú v kalendári. Žiaci prečítajú názvy mesiacov 
a vety – ľudové predpovede počasia – pranostiky. Pokú-
sia sa vysvetliť ich význam. Spoločne diskutujeme o tom, 
či sa tieto ľudové pranostiky používajú v rodinách aj v sú-
časnosti. Následne si žiaci vyberú a nakreslia ku každé-
mu mesiacu symbol, ktorý by ho mohol vyjadrovať. Potom 
pracujeme s jednotlivými pranostikami. Úlohou žiakov je 
nájsť v danom mesiaci dátum, kedy oslavujú meniny ľudia 
so zvýraznenými menami v  jednotlivých pranostikách. 
Žiakov upozorníme na to, že najprv musia nájsť v kalen-
dári daný mesiac, až potom meno, ktoré je v pranostike 
uvedené. Pokračujeme tým, že žiaci si do kalendára sa-
mostatne doplnia symboly srdiečko a kvietok k mesiacom, 
v ktorých majú narodeniny (srdiečko) a meniny (kvietok) 
oni. Ak s  tým majú žiaci problém, pomôžeme im. Na-
koniec žiaci vyfarbia fi alovou pastelkou názvy mesiacov, 
počas ktorých sú letné prázdniny, a žltou pastelkou názvy 
mesiacov školského roka. Po ukončení práce je potrebná 
spätná väzba. Žiaci si  navzájom odprezentujú symboly, 
ktoré vymysleli k  daným mesiacom. Oceníme tvorivé 
nápady. 
Túto úlohu môžeme využiť aj ako projektovú úlohu urče-
nú na samostatnú prácu a zaradiť ju do žiackeho portfólia.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Dvojice
Cieľ:  Naučiť žiakov kategorizovať mesiace podľa 
 ročných období.

Pomôcky: kancelársky papier, perá, drobné predmety 
na odmeny

Žiaci sa  rozdelia do dvojíc. Každá dvojica dostane pero 
a papier. Žiakom povieme názov mesiaca. Úlohou dvo-
jice je navzájom sa poradiť, do ktorého ročného obdobia 
daný mesiac patrí, a toto ročné obdobie napísať na papier. 
Ak dvojica určí správne ročné obdobie, dostane drobný 
predmet ako odmenu. Vyhrá dvojica s najväčším počtom 
drobných predmetov. 
OBMENA: Môžeme zadávať vety o ročných obdobiach. 
Napr.: Padajú listy zo  stromov. Kvitnú stromy. Dozrieva 
obilie. Oberajú sa slivky. Padá sneh...

  MOJE POZNÁMKY
Kalendár je zápis dní, týždňov a mesiacov v roku. 
Rok má štyri ročné obdobia – jar, leto, jeseň 
a zimu. 

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Rozdelenie mesiacov do ročných období: http://goo.gl/suyiII
Usporiadanie mesiacov v roku: http://goo.gl/1NYBAx
Básničky o jari a zime: http://goo.gl/rKQDOU 
Detské pesničky: http://goo.gl/hv6voN
Mandaly s rôznymi motívmi: https://goo.gl/eJo5vx
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Cestovateľská správa o cestovaní

Za každým tematickým celkom sa nachádza časť Cestova-
teľská správa, v tomto prípade o cestovaní. Jej úlohou je zopa-
kovať a utvrdiť u žiakov nadobudnuté vedomosti z daného 
prebratého tematického okruhu. Správu môže žiak postup-
ne vypĺňať, ako sa preberá učivo, alebo ju vypracovať po pre-
bratí tematického okruhu. Táto strana neslúži ako previerka 
alebo písomná práca a nie je určená na hodnotenie. Mala by 
slúžiť ako spätná väzba pre pedagóga vzhľadom na prebra-
té učivo. Jej hlavnou úlohou je upozorniť na nedostatočne 
utvrdené alebo nepochopené učivo, prípadne na to, ako žiak 
pracuje a či dáva pozor na vyučovacích hodinách. Pri vy-
pĺňaní správy si žiak môže pomáhať pracovnou učebnicou. 
Čím častejšie sa k učivu vráti, tým je väčšia pravdepodob-
nosť, že si ho lepšie zapamätá. Ak žiak správu nevie vyplniť 
sám, môže sa poradiť so spolužiakmi. Až keď vyčerpá všet-
ky možnosti, požiada o pomoc pedagóga. V pravom hor-
nom rohu cestovateľskej správy sa nachádzajú tri tváričky 
(usmiata, zamračená a neutrálna). Tváričky slúžia na se-
bahodnotenie žiakov. Pomocou nich môžu žiaci zhodno-
tiť, ako sa im darilo, posúdiť svoju prácu a správanie počas 
výučby. Túto stranu si žiaci môžu na konci roka vystrihnúť 
a založiť do svojho portfólia.

Žiaci pozorujú obrázok a  hovoria, čo všetko tvorí kra-
jinu. Vyfarbia obrázok podľa ročného obdobia, ktoré je 
teraz aktuálne. Napíšu do plôšky názov ročného obdobia, 
ktoré je znázornené na obrázku po vyfarbení. Pod  roč-
né obdobie do  plôšky na  linajku napíšu dnešný dátum
a  aktuálny rok. Potom zapíšu čas, ktorý je znázornený 
na ciferníku hodín. Vymenujú všetky dopravné prostried-
ky, ktoré sa nachádzajú na obrázku. Dopíšu ich na linajky 
v poslednej prázdnej plôške podľa toho, či  sa pohybujú 
po súši, po vode alebo vo vzduchu.

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

Cieľové kompetencie: 
Zopakovať a utvrdiť u žiakov učivo daného 
tematického celku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna 
výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

s. 25

25

a) Pozoruj obrázok. Povedz, čo všetko tvorí krajinu. 
b) Vyfarbi obrázok podľa ročného obdobia, ktoré je teraz aktuálne.
c) Napíš do plôšky názov ročného obdobia, ktoré je znázornené na obrázku po vyfarbení.
d) Napíš dnešný dátum (deň, mesiac a rok). 
e) Napíš, aký čas je znázornený na hodinách.
f) Vymenuj všetky dopravné prostriedky, ktoré sa nachádzajú na obrázku. Dopíš ich na linajky 

podľa toho, či sa pohybujú po súši, po vode alebo vo vzduchu.

1

CESTOVATEĽSKÁ SPRÁVA o cestovaní

Ročné obdobie

Dátum

Po súši

Po vode

Vo vzduchu

Čas
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s. 26 – 28

Kostra

MOTIVÁCIA
„Pohni kostrou, Danielko!“ volá Jasmínka. „Keď zmešká-
me autobus, ďalší ide až o hodinu. Nechce sa mi potom stáť 
na zastávke a čakať!“
„Tebe sa to povie. Ty si mala na raňajky len jogurt a ovo-
cie, tebe sa dobre uteká!“ fučí unavene Danielko. Na rozdiel 
od Jasmínky sa na raňajky prepchal. Leží mu to v žalúdku 
a zle sa mu dýcha pri behu. Možno mal zjesť jogurt a ovo-
cie ako Jasmínka a  išlo by  sa  mu teraz ľahšie. A  možno 
za to môže aj tá ťažká encyklopédia v ruksaku. Druhý raz 
pôjde naľahko. 
Deti zbadali, že na zastávke už stojí ich autobus. Pridali 
z posledných síl, ale ujo šofér im zavrel dvere rovno pred no-
som. 
Jasmínka sklamane vykríkla: „Ten hádam nemá chrbto-
vú kosť! Veď nás musel vidieť! Teraz tu budeme čakať celú 
hodinu.“ 
Deti si sadli na lavičku a mlčky čakali. 

Zrazu sa Danielko začal mrviť: „Juj, stŕpli mi nohy, ako som 
sedel!“ 
„Mal by si si rozhýbať kosti! Trošku si zacvič, to ti pomô-
že,“ poradila mu Jasmínka. Danielko nelenil a hneď aj za-
čal s cvičením. Potom si znovu sadol, otvoril encyklopédiu 
a začal v nej listovať.
„Čo je to vlastne kostra?“ 
Zahĺbil sa do čítania, a  tak mu rýchlejšie ubehlo čakanie 
na ďalší autobus.

Po dočítaní príbehu si spoločne vysvetlíme význam hru-
bo vyznačených viet.

  26/1
Úloha nadväzuje na motivačné čítanie príbehu a vysvet-
lenie hrubo vyznačených viet príbehu, ktoré napíšeme 
žiakom na  tabuľu. Žiaci spoločne diskutujú o  význame 
jednotlivých viet. Následne samostatne napíšu do bublín, 
čo im napadne, keď počujú slovo kostra (príklady slov:
kosti, chrbtica, pohyb, zlomenina, chrbát, lebka, rebrá...). 
Takýmto spôsobom rozvíjame u žiakov nielen slovnú zá-
sobu, ale sa nám aj lepšie vyvodzuje nový pojem, pretože 
máme okamžitú spätnú väzbu o tom, čo si žiaci pod da-
ným hlavným pojmom predstavujú.

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
kancelársky papier pre každú dvojicu, pero, 
nožničky, gombík na zapínanie, ak je možnosť, tak 
aj demonštračný model ľudskej kostry z kabinetu 
druhého stupňa

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, že medzi časti kostry ľudského tela 
patria: lebka, chrbtica a stavce, rebrá, ramenná 
kosť a stehenná kosť. Vie pomenovať niektoré 
hlavné kosti ľudského tela a identifi kovať ich 
na vlastnom tele. Pozná pojmy kĺb, zlomenina. 
Žiak vie, že kosti rastú spolu s človekom 
až do dospelosti, že kosti sa môžu zlomiť 
a zlomená kosť sa späť zrastie. Žiak dokáže 
zistiť vlastným pozorovaním, že palec 
umožňuje realizovať najviac pohybov a úko-
nov, ktoré sú typické pre človeka. Žiak dokáže 
vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského 
tela (sústredí sa na to, že kosti sa nachádzajú 
v celom tele a sú pospájané kĺbmi).

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia , dopravná výchova – výchova k bez-
pečnosti v cestnej premávke

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

26

Kostra

a) Prečítaj si vetu, ktorú hovorí 
Jasmínka. Vysvetli jej význam.

b) Napíš do bublín, čo ti napadne, 
keď počuješ slovo kostra. 

1

2 SPOZNÁVAME ČLOVEKA

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Kostra je oporou nášho tela.
 Kostra človeka je zložená z kostí. 
 Medzi časti kostry ľudského tela patria: 

lebka, chrbtica zložená zo stavcov, rebrá, 
ramenná kosť, stehenná kosť.

 Kosti sú vzájomne pospájané kĺbmi.
 Kĺb je miesto spojenia kostí, ktoré umožňuje pohyb 

človeka.
 Kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti.
 Kosti sa môžu zlomiť. Zlomená kosť – zlomenina 

sa späť zrastie.

a) Prečítaj si pomenovania častí 
kostry ľudského tela. 

b) Pokús sa niektoré z hlavných kostí 
ľudského tela ukázať na svojom tele.

2
a) Porozprávaj podľa obrázkov, čo máme robiť, 

aby sme predišli zlomenine. 
b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, 

ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine.

3

RAMENNÁ KOSŤ

STEHENNÁ KOSŤ

LEBKA

CHRBTICA 
ZLOŽENÁ 

ZO STAVCOV

REBRÁ

Určite sa mi zlomenina 
rýchlo zrastie.

Pohni kostrou! 

Žiak vie, že medzi časti kostry ľudského tela patria: lebka, chrbtica a stavce, 
rebrá, ramenná kosť a stehenná kosť. Vie pomenovať niektoré hlavné kosti 
ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele. Pozná pojmy kĺb, zlomenina. 
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  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 26/2
Spoločne si prečítame pomenovania častí kostry ľudské-
ho tela: lebka, ramenná kosť, chrbtica, ktorú tvoria stavce,
rebrá a stehenná kosť. Žiaci sa pokúsia časti kostry ľud-
ského tela ukázať na svojom tele. Niektoré kosti bez prob-
lémov ukážeme (rebrá, chrbtica, stavce, lebka, ramenná 
kosť), iné nahmatať nevieme (stehenná kosť).

DOBRÝ NÁPAD – Pozorovanie kostry človeka 
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s kostrou človeka.

Pomôcky: demonštračný model ľudskej kostry

Ak máme možnosť, zaobstaráme si demonštračný model 
ľudskej kostry. Žiaci ho najprv pozorujú a potom si môžu 
konkrétne kosti ohmatať. Takto najlepšie pochopia, ako 
sú uložené kosti v našom tele, vedia si tak lepšie predsta-
viť, ako vyzerá ľudská kostra.

  26/3
Žiaci rozprávajú podľa obrázkov, čo máme robiť, aby 
sme predišli zlomenine (pri športe sa chránime chrá-
ničmi, dodržiavame pravidlá bezpečného správania 
pri hre, pri korčuľovaní sa nestrkáme, počas bicyklo-
vania sa nepredbiehame, na trampolíne skáče vždy len 
jeden, nie viacerí naraz...). Žiakom položíme otázku, 
ako by poskytli prvú pomoc pri zlomenine. Spoločne 
diskutujeme o tom, ako správne postupovať pri po-
skytnutí prvej pomoci pri zlomenine. Necháme žia-
kov diskutovať o postupoch poskytnutia prvej pomo-
ci pri rôznych úrazoch. Nakoniec si správny postup 
poskytnutia prvej pomoci pri zlomenine ukážeme. 
Prvá pomoc pri zatvorenej zlomenine predlaktia: 
Zlomeninu ošetríme cez  odev. Znehybníme zlomené 
časti tak, že ich zafi xujeme pomocou rovného predme-
tu (použijeme napr. konár stromu), ktorý obalíme tka-
ninou, aby na zlomeninu netlačil. Priložíme ho odspo-
du, aby predlaktie podopieral zdola a upevníme šatkou, 
ktorú uviažeme zranenému okolo krku. Nakoniec ešte 
znehybníme hornú končatinu zafi xovaním o trup tela. 
Zranenému zabezpečíme prevoz do nemocnice.
Prvá pomoc pri zatvorenej zlomenine ramennej kosti: 
Znehybníme hornú končatinu zafi xovaním o trup tela 
a zranenému zabezpečíme prevoz do nemocnice.
(Podrobnejšie informácie o  ošetrení zlomenín sú do-
stupné na: 
http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=389.) 

  27/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie, predpokladanie, interpretovanie 
dát, tvorba záverov.
Metóda využitia konceptuálnych obrázkov slúži na vyvola-
nie polemiky predstáv žiakov. Jej cieľom je práve diskusia 
na základe predchádzajúcich skúseností a predstáv žiakov, 
pričom vopred dané vyjadrenia detí pomáhajú žiakom 
vo formulácii myšlienok a pri iniciácii diskusie. 
Rozdelíme žiakov do 5- až 6-členných skupín. Prečítame 
im otázku, ktorú sa  pýta Jasmínka: Je palec pri  vykoná-
vaní väčšiny pohybov človeka dôležitejší ako ostatné prsty 
na ruke? Žiaci v skupinách si prečítajú odpovede (tvrde-
nia) jednotlivých detí na  túto otázku. Spoločne vytvoria 
predpoklad a  zaznačia červenú fajočku k  dieťaťu, ktoré 
má podľa nich pravdu. Každá skupina sa  musí dohod-
núť na  jednom tvrdení. Potom skupiny svoje rozhodnu-
tie zdôvodnia. Vyzveme skupiny, aby navrhli a  napísali 
do pracovnej učebnice pomôcky, pomocou ktorých si svoj 
predpoklad overia. Pri vymenúvaní pomôcok vychádzajú 
z činností uvedených v tabuľke na s. 27, pomocou ktorých 
budeme daný jav skúmať. Na chýbajúcich dvoch činnos-
tiach sa dohodneme spoločne a podľa týchto činností žiaci 
v skupinách dopíšu aj ďalšie pomôcky. Ak majú žiaci s na-
písaním pomôcok problém, môžeme im nejaké pomôcky 

27

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Jasmínka. 
Vytvor predpoklad a zaznač  k dieťaťu, 
ktoré má podľa teba pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

b) Navrhni a napíš pomôcky, pomocou ktorých si svoj predpoklad overíš. 
Doplň chýbajúce slová do postupu.

c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
d) Zaznač do tabuľky svoje pozorovanie. 
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom. Ak sa tvoj predpoklad potvrdil, 

vyfarbi pri danom dieťati .
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

4

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ

 

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. Palec je/nie je   .

Zistiť, že palec je pri vykonávaní väčšiny pohybov človeka dôležitejší 
ako ostatné prsty na ruke. 

Činnosť Napíš 
slovo.

Strihaj 
papier.

Zapni si 
gombík.

NEPOTREBUJEM PALEC

POTREBUJEM PALEC

POTREBUJEM ROVNAKO 
VŠETKY PRSTY

Palec vôbec 
nepotrebujem.

Podľa mňa sú všetky prsty 
na rukách rovnako dôležité.

Myslím si, že palec človeka je 
najdôležitejší z prstov. Pri väčšine 

pohybov ho veľmi potrebujem.

 1. Prečítaj si činnosti, pri ktorých potrebuješ používať ruky.

 2. Navrhni a napíš do tabuľky ďalšie dve činnosti, pri ktorých potrebuješ používať 
                                    .

 3. Vykonaj tieto činnosti s použitím palca a bez použitia                                      .

 4. Zapíš svoje zistenia.

Žiak vie, že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti, že kosti sa môžu zlomiť 
a že zlomená kosť sa späť zrastie. Žiak dokáže zistiť vlastným pozorovaním, že palec 
umožňuje realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré sú typické pre človeka.

Je palec pri vykonávaní väčšiny 
pohybov človeka dôležitejší 
ako ostatné prsty na ruke?
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ukázať (napr.: pero s vrchnákom, papier, nožnice, sve-
ter s gombíkom, hrebeň, kladivko a klinček...). Potom 
žiaci v skupinách dopĺňajú chýbajúce slová do dané-
ho postupu.
Doplnený postup:
1. Prečítaj si činnosti, pri ktorých potrebuješ používať 
ruky.
2. Navrhni a  napíš do  tabuľky ďalšie dve činnosti, 
pri ktorých potrebuješ používať palec.
3. Vykonaj tieto činnosti s použitím palca a bez pou-
žitia palca.
4. Zapíš svoje zistenia do tabuľky. 

Každú činnosť si  žiaci v  skupine vyskúšajú a  svoje 
pozorovanie si  zaznačia do  tabuľky. Pri  každej od-
povedi vyfarbia usmiatu/zamračenú tváričku podľa 
toho, či  palec pri  danej činnosti potrebovali použiť, 
či palec pri danej činnosti nepotrebovali použiť, ale-
bo pri danej činnosti potrebovali použiť všetky prsty. 
Žiaci porovnajú výsledok so  svojím predpokladom. 
Ak sa  ich predpoklad potvrdil, vyfarbia pri  danom 
dieťati usmiatu tváričku. Nakoniec urobia žiaci v sku-
pine vyhodnotenie a doplnia vety podľa zistení. 
Ešte pred  aktivitou je vhodné žiakov upozorniť, že 
cieľom úlohy nie je dokázať, že ich predpoklad bol 
správny, prípadne, že sa v svojom predpoklade mýlili. 
Správne splnená aktivita neznamená, že sa  predpo-
klad zhoduje so zistením. Cieľom aktivity je rozvíjať vedec-
ké myslenie žiakov. Základom takéhoto myslenia u žiakov 
je vytváranie vlastných predpokladov, ktoré sa potom po-
kúšajú dokázať. Dôležité je stanoviť si predpoklad, vedieť 
ho zrealizovať s danými pomôckami na základe správneho 
postupu a nakoniec vytvoriť záver. Ak budeme žiakov viesť 
takýmto spôsobom, predídeme tomu, že budú skresľovať 
výsledky svojho pozorovania len preto, aby sa im potvrdil 
predpoklad.

 28/5
Žiaci si nacvičia nákres kostry ľudského tela jej obtiahnu-
tím na predlohe vľavo. Následne nakreslia kostru ľudské-
ho tela samostatne do pravého obrysu. Pomáhajú si ob-
rázkom kostry ľudského tela v  ľavom obryse, obrázkom 
kostry z úlohy 2 na strane 26, encyklopédiami alebo inter-
netom. Žiakov povzbudzujeme, pretože kreslenie kostry 
ľudského tela sa im bude zdať veľmi náročné. Po nakresle-
ní kostry si prečítajú pomenovania jej častí, ktoré sú napí-
sané v plôškach. Tieto pomenovania spoja so správnymi 
časťami vlastnoručne nakreslenej kostry ľudského tela. 
Nakoniec sa pokúsia nahmatať dané kosti na svojom tele. 
Ak sa im kosť podarilo nahmatať, plôšku s jej názvom vy-
farbia. Ak sa im kosť nepodarilo nahmatať, plôška zosta-
ne nevyfarbená. 

Túto úlohu môžeme vypracovať aj  s  obmenou: Žiaci 
si môžu do obrysu tela na pravej strane nakresliť kostru ľud-
ského tela tak, ako si  ju predstavujú (na základe toho, čo 
už o nej vedia) bez nácviku na predkreslenej kostre. Potom 
si svoju nakreslenú kostru môžu porovnať s predkreslenou 
kostrou a následne zistiť vzniknuté rozdiely.

DOBRÝ NÁPAD – Plagát: Kostra človeka
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o kostre človeka.

Pomôcky: viac kusov veľkého baliaceho papiera, vodo-
vé farby, hrubá fi xka, lepidlo, nožnice, encyklopédie

Postup:

1. Jeden veľký baliaci papier položíme na zem. Na papier 
si ľahne jeden zo žiakov, najlepšie najmenší žiak z triedy. 
Hrubou fi xkou urobíme obrys jeho tela. 

2. Žiakov rozdelíme do  dvojíc. Zvyšné baliace papiere 
rozstriháme na  rôzne veľkosti. Každej dvojici dáme ba-
liaci papier a kartičku, na ktorej je napísané, ktorú ľudskú 
kosť bude vyrábať. Na  hodine výtvarnej výchovy dvoji-
ca túto kosť na baliaci papier nakreslí, vymaľuje ju a vy-
strihne. Žiakov pri  práci usmerňujeme, pomáhame im 

Kostra

s. 26 – 28
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28

Žiak dokáže vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela (sústredí sa na to, 
že kosti sa nachádzajú v celom tele a sú pospájané kĺbmi).

a) Nacvič si nákres kostry ľudského tela na predlohe vľavo.
b) Nakresli kostru ľudského tela do prázdneho obrysu vpravo.
c) Prečítaj si pomenovania častí kostry ľudského tela. 
d) Spoj pomenovania v plôškach so správnymi časťami kostry vpravo.
e) Vyfarbi plôšky s tými pomenovaniami kostí, ktoré sa ti podarilo na sebe nahmatať.

5

RAMENNÁ 
KOSŤ

STEHENNÁ 
KOSŤ

LEBKA

CHRBTICA
ZLOŽENÁ

ZO
STAVCOV

REBRÁ

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov. 

Kostra je oporou nášho tela. Kostra človeka je zložená z . Medzi časti kostry ľudského

tela patria: lebka,                                                 zložená zo stavcov,                                      , ramenná ,

                                                       kosť. Kosti sú vzájomne pospájané . Kĺb je miesto spojenia 

kostí, ktoré umožňuje                                   človeka. Zlomená kosť –  sa späť zrastie.

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

Tu je lebka.

Tu je stehenná kosť.
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a pripomíname, aby sa snažili dodržať pomer kosti k ob-
rysu tela žiaka. Na zjednodušenie práce im môžeme kosti 
načrtnúť. 

3. Dvojice nalepia vytvorené časti ľudskej kostry do obrysu 
tela žiaka. 

4. Na záver plagát s  ľudskou kostrou nalepíme na stenu 
a žiaci jednotlivé kosti (ktoré poznajú, prípadne, ktoré vy-
robili) pomenujú. Nakoniec môžu postavu pomenovať.

DOBRÝ NÁPAD – Práca s programom RNA
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o kostre človeka.

Pomôcky: kresliaci program RNA

V kresliacom programe RNA si žiaci v sekcii pečiatky náj-
du časti ľudskej kostry. Pomocou pečiatkovania si poskla-
dajú kompletnú ľudskú kostru.

  MOJE POZNÁMKY
Kostra je oporou nášho tela. Kostra človeka je 
zložená z kostí. Medzi časti kostry ľudského tela 
patria: lebka, chrbtica zložená zo stavcov, rebrá, 
ramenná kosť, stehenná kosť. Kosti sú pospájané 
kĺbmi. Kĺb je miesto spojenia kostí, ktoré umožňuje 
pohyb človeka. Zlomená kosť – zlomenina sa späť 
zrastie.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčaný doplnkový text a odkazy na elektronické pra-
mene k danej téme:
PARKER, S. Kostra a kosti. In: Zvedavými očami. Ľudské 
telo. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 1995, s. 20. 
ISBN 80-7145- 307-2.
Náučná rozprávka: Bol raz jeden život: 
http://goo.gl/pz2EAQ
Maľovanky: http://goo.gl/WKgzGK



42

SP
O

ZN
ÁV

A
M

E 
ČL

O
VE

KA

Svaly

MOTIVÁCIA
„Vstávaj, Danielko!“ volá už hádam tretíkrát mama od dve-
rí. 
„Necítim sa dobre! Bolí ma hlava. Určite mám horúčku!“ 
narieka Danielko. Mamička podíde k  Danielkovej posteli 
a ustarane mu chytí čelo. 
Usmeje sa a láskavým hlasom sa mu prihovorí: „A nie je 
to náhodou preto, lebo dnes máte telesnú výchovu?“ 
Mamička svojho syna veľmi dobre pozná a vie, kedy hovorí 
pravdu a kedy si vymýšľa. Vie aj to, že Danielko telesnú vý-
chovu nemá rád. Ostatné deti sa mu nesmejú, no on vie, že 
je slabý a nemá žiadne svaly. Ani len loptu nevie hodiť tak 
ďaleko ako napríklad Fero Rumpál. Danielko sa ešte viac 
zakutre pod perinu. Najviac ho škrie to, že vie, že by s tým 
mal niečo robiť. Ale keď samému sa mu nechce! A Jasmín-
ka? Tá chodí na tanečný krúžok a na gymnastiku. Tá čas 
nemá. 
Otecko nakukne do detskej izby a šibalsky naňho žmurkne: 
„Dnes máš telocvik, však? Vieš čo? Rozmýšľal som, že by sme 
mohli začať niečo robiť s tou tvojou nechuťou k cvičeniu. Čo 
by si povedal na to, keby sme oddnes začali spolu pravidel-
ne športovať, aby sa ti dobre vyvíjali svaly a kostra? Dnes 

môžeme ísť napríklad behať. V stredu si môžeme ísť zahrať 
futbal a v piatok pôjdeme na plaváreň.“ 
„Jupí!“ zvolá radostne Danielko, vyskočí z postele a začne 
sa chystať do školy.

Hádanka 2

Ráno o štyroch, 
na poludnie o dvoch, 
na večer o troch nohách chodí. 
(ČLOVEK)

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť, aký význam má pre člove-
ka pohyb. Vie, že pohyb je prejavom života. 
Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré 
sú upnuté na kostru. Vie, že človek pomocou 
svalov vykonáva rôznorodé pohyby. Dokáže 
skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú 
ovládané vôľou (chcením) a niektoré pohyby 
sú realizované mimo vôle človeka. Vie vyme-
novať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú 
svaly. Žiak vie, že svaly rastú, vyvíjajú sa a sil-
nejú postupne s rastom a vývinom človeka. 
Vie vysvetliť únavu svalov a význam pravidel-
ného cvičenia pre vývin svalstva. 

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, telesná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
papier pre každého žiaka, lepidlo, nožnice, 
časopisy

s. 29 – 31

29

Svaly
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Svaly sa upínajú na kosti.
 Od svalov závisí každý pohyb nášho tela.
 Niektoré pohyby svalov vieme ovládať vôľou, napríklad chôdzu, úsmev, hryzenie, hovorenie… 
 Niektoré pohyby nevieme ovládať vôľou, napríklad pohyb srdca, pohyb čriev…
 Svaly rastú, postupne sa vyvíjajú a silnejú tak, ako sa človek vyvíja a rastie.
 Aby sa svaly, ale aj kostra dobre vyvíjali, je potrebné pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať.

Pozoruj, ako sa napínajú svaly na tvojom tele pri nasledujúcich činnostiach.
• Postav sa, dvíhaj sa na špičky a späť. • Dvíhaj najskôr prázdnu a potom plnú tašku. 
• Urob päťkrát ľah – sed. • Urob 10 drepov. 

3

a) Pomenuj činnosti znázornené 
na obrázkoch. Pomenovania 
napíš do prázdnych plôšok. 

b) Vymenuj, ktoré pohyby robíme 
pomocou svalov.

2
Pozoruj kostru a svaly človeka 
na obrázkoch. Povedz, v čom sa 
odlišujú. Pomôž si vetami, 
ktoré hovoria Jasmínka a Danielko. 

1

Je oporou 
môjho tela. 

Vďaka nim 
sa pohybujem. 

Žiak vie vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb. Vie, že pohyb je prejavom života. Žiak vie, že pohyb zabezpečujú 
svaly, ktoré sú upnuté na kostru. Žiak vie, že človek pomocou svalov vykonáva rôznorodé pohyby. Dokáže skúmaním 
zistiť, že niektoré pohyby v tele sú ovládané vôľou (chcením) a niektoré pohyby sú realizované mimo vôle človeka.
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  29/1
Žiaci pozorujú kostru a  svaly človeka na  obrázkoch. 
Povedia, v čom sa kostra odlišuje od svalov a v čom sú 
si podobné. Môžu si pomôcť vetami, ktoré hovoria Jas-
mínka a Danielko. Zároveň vedieme žiakov k zopakova-
niu si učiva, na čo nám slúži kostra a vytvára sa priestor 
na vyvodenie nového učiva, na čo nám slúžia svaly.

  29/2
Žiaci pomenujú činnosti znázornené na  obrázkoch 
(usmievanie sa; písanie; jedenie: žuvanie, hryzenie; žmur-
kanie; skákanie). Pomenovania činností napíšu do prázd-
nych plôšok pod obrázky, ktoré znázorňujú danú činnosť. 
Pohyby si postupne vyskúšajú. Vymenujú, ktoré z týchto 
pohybov robíme pomocou svalov. 
Prostredníctvom danej úlohy sa  snažíme žiakov viesť 
k  uvedomeniu si, že človek pomocou svalov vykonáva 
rôznorodé pohyby, ktoré dokáže ovládať vôľou.

  29/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie.
Vyzveme žiakov, aby v  dvojiciach, prípadne v  menších 
skupinkách, pozorovali, ako sa  im na tele napínajú sva-
ly pri  nasledujúcich činnostiach: Postavia sa,  dvíhajú 
sa na špičky a späť. Dvíhajú najskôr prázdnu a potom plnú 
školskú tašku. Urobia päťkrát ľah-sed. Urobia 10 drepov. 
Zistené informácie si navzájom porovnajú. 
Prostredníctvom danej úlohy sa  snažíme žiakov viesť 
k  uvedomeniu si, že človek pomocou svalov vykonáva 
rôznorodé pohyby, ktoré dokáže ovládať vôľou.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Žmurkaná
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť, že človek vie pomocou 
 svalov vykonávať rôznorodé pohyby.

Pomôcky: stoličky

Časť žiakov sa usadí do kruhu na stoličky, jedna stolička 
zostane prázdna. Za každým žiakom, sediacim na stolič-
ke, ako aj za prázdnou stoličkou, stojí „strážca“. Strážca má 
schované ruky za chrbtom a pozerá sa iba dole na svojho 
sediaceho spolužiaka, ktorého si  vlastne stráži. Strážca 
prázdnej stoličky tajne zažmurká na jedného žiaka sedia-
ceho na stoličke. Ten sa snaží prebehnúť k nemu a obsadiť 
prázdnu stoličku. Strážca daného žiaka sa mu v tom snaží 
zabrániť tým, že ho chytí za plecia a nepustí ho. Ak sa mu 
to nepodarí a spolužiak mu ujde, v ďalšom kole žmurká 
na jedného zo sediacich spolužiakov.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Zasmej sa
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť o tom, že niektoré 
 svaly v tele sú ovládané vôľou.

Pomôcky: stopky

Žiaci sa  rozdelia do  dvoch rovnako početných skupín. 
Prvá skupina žiakov sa  snaží rozosmiať druhú skupinu 
rôznymi grimasami. Každá skupina má na rozosmievanie 
stanovený určitý čas, napr. 1 minútu. Za  každého rozo-
smiateho žiaka z druhej skupiny získa jeden bod. 

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Pretláčaná
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť o tom, že pohyb 
 zabezpečujú svaly.

Žiaci vytvoria dvojice. Dvojica žiakov si  sadne k  lavi-
ci oproti sebe. Každý žiak z dvojice si oprie pravý lakeť 
o lavicu. Dlane si žiaci priložia k sebe a prstami sa chytia 
svojho súpera. Na  pokyn sa  obaja žiaci snažia pretlačiť 
ruku svojho spoluhráča na opačnú stranu. Vyhráva ten, 
komu sa podarí pretlačiť ruku spoluhráča. Zdvihnúť lakeť 
nesmie ani jeden z dvojice. Následne diskutujeme, prečo 
sa jednému žiakovi podarilo toho druhého pretlačiť, prí-
padne prečo nastala remíza a žiadny z dvojice pretlačený 
nebol. 
OBMENA: Žiaci sa  môžu pretláčať aj  tak, že si  sadnú 
oproti sebe na zem a pretláčajú sa nohami. 
OBMENA: Žiaci sa môžu pretláčať aj tak, že sa k sebe po-
stavia chrbtami a pretláčajú sa pomocou nich.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Áno – nie
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosť, ktoré činnosti sú 
 prospešné pre správny vývoj kostry a svalov.

Žiaci stoja v kruhu. Hovoríme im príklady činností. Úlo-
hou žiakov je rozhodnúť vopred dohodnutým spôsobom, 
či  sú tieto činnosti prospešné pre  správny vývoj kostry 
a svalov alebo prospešné nie sú.  Napr.: Ak je činnosť pro-
spešná pre správny vývoj kostry a svalov, žiaci vyskočia. 
Ak však činnosť pre  správny vývoj kostry a  svalov pro-
spešná nie je, žiaci si sadnú na koberec. Príklady činností: 
hranie futbalu, prechádzka so psom, korčuľovanie, hranie 
hier na počítači, pozeranie TV, spanie, jedenie ovocia, zele-
niny, čokolády a pod.
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Svaly

s. 29 – 31

  30/4
Spoločne si prečítame zadanie úlohy. Žiaci si do pra-
covnej učebnice napíšu pod seba slovíčka áno a nie. 
Vyberú si  desiatich spolužiakov, ktorým položia 
otázku, či  im už niekedy škvŕkalo v  bruchu. Svoje 
zistenie si zaznačia do pracovnej učebnice k prísluš-
nému slovíčku čiarkou, krúžkom, krížikom, prípadne 
iným symbolom. Na záver spočítajú symboly pri jed-
notlivých odpovediach a  svoje zistenia si  budú na-
vzájom prezentovať. So žiakmi diskutujeme aj o tom, 
kedy im škvŕka v  bruchu, prípadne, či  im škvŕka 
v bruchu práve v tomto okamihu. Niektorí žiaci budú 
určite počuť škvŕkanie, pretože peristaltika u dieťaťa 
s  pravidelným pohybom pracuje neustále. Násled-
ne vedieme so žiakmi rozhovor o tom, či škvŕkanie 
v bruchu vieme ovládať vôľou. 
Prostredníctvom danej úlohy sa snažíme žiakov viesť 
k uvedomeniu si, že človek pomocou svalov vykoná-
va rôznorodé pohyby, ktoré nedokáže ovládať vôľou.

  30/5
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie.
Žiaci pozorujú deti na obrázkoch a opíšu, akú čin-
nosť vykonávajú. Pripomenieme si príbeh o Daniel-
kovi a diskutujeme o tom, čo je potrebné robiť, aby 
sa nám správne vyvíjali svaly a kostra. Žiaci rozhod-
nú a dajú zelenú fajočku k obrázkom, ktoré zobrazujú čin-
nosti pre správny vývin svalov a kostry. Po označení ob-
rázkov vedieme diskusiu, v ktorej žiaci svoje rozhodnutia 
zdôvodnia.

  30/6
Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Žiaci dopíšu 
do tabuľky k jednotlivým dňom činnosti, ktoré by mohli 
robiť, aby sa  im kostra a  svaly správne vyvíjali. Môžu 
si  pomôcť činnosťami, ktoré hovorí Danielko. Žiakom 
pri  zapisovaní činností pomáhame, prípadne zapíšeme 
niektoré nápady na  tabuľu. Navrhnuté činnosti sa  žiaci 
pokúsia každý deň splniť. Ak sa  im to podarí, nakreslia 
vždy k danému dňu usmiatu tváričku. Nesmieme zabud-
núť na to, že splnenie úlohy je vhodné priebežne kontro-
lovať a aj oceniť prejavenú aktivitu žiakov.

 31/7
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – predpo-
kladanie.
Vedieme so žiakmi diskusiu o význame pravidelného cvi-
čenia pre správny vývin nášho svalstva. Prečítame si spo-
ločne zadanie úlohy. Vysvetlíme žiakom, čo znamená 

slovo anketa. Žiaci najskôr odhadnú počet pravidelne 
športujúcich rodičov svojich spolužiakov a zapíšu si od-
had do  tabuľky. Potom sa  opýtajú každého spolužiaka, 
či jeho rodičia pravidelne športujú. Zistený počet športu-
júcich rodičov všetkých spolužiakov si zapíšu do tabuľky 
k slovu skutočnosť. Podľa času si žiaci môžu anketu urobiť 
individuálne (počas hodiny, prestávky alebo po vyučovní). 
Anketu súvisiacu s  rodičmi sme si vybrali zámerne, aby 
si mohli žiaci brať z nich príklad.

 31/8
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie.
Žiaci pozorujú obrázky. Diskutujú so spolužiakmi o tom, 
čo spôsobuje, že niektorí ľudia majú väčšie svaly ako iní 
ľudia. Diskutovať môžu vo dvojiciach, v skupinách, prí-
padne celá trieda spoločne. Svoj názor vždy zdôvodnia. 
Pri diskusii sa nezameriavame len na obrázky v pracov-
nej učebnici. Žiakov vedieme k tomu, aby si uvedomili, že 
akékoľvek manuálne aktivity rozvíjajú svalovú silu a ob-
ratnosť, záleží však na tom, ktoré svaly sú pri danej čin-
nosti zapojené, namáhané a tým aj rozvíjané. Dôležité je, 
aby si žiaci uvedomili, že aj na prvý pohľad zdanlivo ne-
zaujímavé činnosti môžu prispievať k správnemu vývinu 

30

Rozhodni a daj  do rámčekov 
k obrázkom, podľa toho, čo je potrebné 
robiť, aby sa ti správne vyvíjali kostra 
a svaly.

5

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

Dnes zjem dva 
jogurty. 

Zajtra urobím 
50 drepov…

a) Opýtaj sa desiatich spolužiakov, či im už niekedy škvŕkalo v bruchu.
b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, či škvŕkanie v bruchu vieme ovládať vôľou.

4

a) Dopíš do tabuľky činnosti, ktoré by 
si mohol/mohla robiť každý deň, 
aby sa ti správne vyvíjali kostra 
a svaly. 

b) Navrhnuté činnosti sa pokús splniť. 
Nakresli , ak sa ti to v daný deň 
podarilo.

6 Názov dňa Činnosti

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
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svalstva (cesta pešo do školy, upratovanie, práca na záhra-
de a pod.). Žiaci sa pokúsia vysvetliť, čo spôsobuje únavu 
svalov. Vyhľadajú v časopisoch obrázok s inou činnosťou, 
ktorá spôsobuje, že ľudia majú väčšie svaly. Obrázok vy-
strihnú a nalepia do prázdnej plôšky. Ak sú žiaci výtvarne 
nadaní, môžu si nakresliť obrázok do prázdneho obdĺž-
nika.

 MOJE POZNÁMKY
Svaly sa upínajú na kostru. Od svalov závisí každý 
pohyb nášho tela. Niektoré pohyby svalov vieme 
ovládať vôľou, napríklad chôdzu, úsmev, hryzenie, 
hovorenie... Svaly rastú, postupne sa vyvíjajú 
a silnejú tak, ako sa človek vyvíja a rastie.

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčaný doplnkový text a odkaz na elektronický pra-
meň k danej téme:
PARKER, S. Svaly. In: Zvedavými očami. Ľudské telo. 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 1995, s. 18. 
ISBN 80-7145- 307-2.
Náučná rozprávka: Bol raz jeden život: 
http://goo.gl/JZaVSG

rýľovanie

dvíhanie bremien

turistika posilňovanieatletika

31

a) Pozoruj obrázky. Diskutuj so spolužiakmi o tom, čo spôsobuje, že niektorí ľudia majú väčšie 
svaly ako iní. Svoj názor zdôvodni. 

b) Pokús sa vysvetliť, čo spôsobuje únavu svalov.
c) Vyhľadaj v časopise obrázok s inou činnosťou, ktorá spôsobuje, že ľudia majú väčšie svaly. 

Obrázok vystrihni a nalep ho do prázdneho obdĺžnika.

8

Urob anketu medzi spolužiakmi. Zisti, koľkým 
spolužiakom pravidelne športuje aspoň jeden z rodičov.
1. Najskôr odhadni počet pravidelne športujúcich 

rodičov a napíš ho do tabuľky. Až potom zisti a napíš 
ich skutočný počet.

2. Porovnaj si výsledok so svojím odhadom.

7

Žiak vie vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú svaly. Žiak vie, 
že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú postupne s rastom a vývinom človeka. Vie 
vysvetliť únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre vývin svalstva.

Počet pravidelne športujúcich rodičov

ODHAD

SKUTOČNOSŤ

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov. 

Svaly sa upínajú na          . Od svalov závisí každý nášho tela. Niektoré pohyby

svalov vieme ovládať vôľou, napríklad chôdzu,                                             , hryzenie, … 

Svaly rastú, postupne sa vyvíjajú a                                          tak, ako sa človek                                    a .
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Záchrana ľudského života

s. 32 – 33

MOTIVÁCIA
Príslovie 5
Kde nechodí slnko, tam chodí... (LEKÁR) 

 32/1
Úloha slúži na evokáciu učiva (zistenie toho, čo už žiaci 
o danom učive vedia) o záchrannej zdravotnej službe. 
Žiaci si prečítajú slová a slovné spojenia v plôškach. 
Vysvetlia, ako spolu súvisia. Je veľmi dôležité zamerať 
sa na zdôvodnenie súvisu slov. Z týchto zdôvodnení 
zistíme nielen to, akými naivnými predstavami žiaci dis-
ponujú, ale zároveň vieme ich predstavy následne modifi -
kovať. Potom uvedú ďalšie vhodné príklady.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 32/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie.
Žiaci pozorujú situácie na  obrázkoch. Každú situáciu 
najprv slovne opíšu. Potom rozhodnú, či je v danej situácii 
potrebné zavolať záchrannú zdravotnú službu, alebo sta-
čí, ak upovedomia dospelého, prípadne si vedia pomôcť 
sami. Označia do horného ľavého rohu obrázka červenou 
fajočkou situácie, pri ktorých je potrebné zavolať záchran-
nú zdravotnú službu. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Po-
vedia ďalšie príklady, keď je potrebné zavolať záchrannú 
zdravotnú službu. Cieľom úlohy je, aby sa  žiaci naučili 
v živote rozoznávať nebezpečné situácie a vyhodnocovať, 
aká pomoc je v  danej situácii potrebná. Žiakov upozor-
níme aj na to, že zneužívanie tiesňových liniek je zakáza-
né (za čo môžu dostať fi nančnú pokutu až do výšky 1 659 
eur) a môže viesť k vážnym následkom (záchranári nemu-
sia doraziť včas na miesto, kde je pomoc naozaj potrebná).

 32/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie).
Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, ako sa správne poskytne 
prvá pomoc pri uštipnutí človeka osou, včelou a uhryznutí 
človeka vretenicou a kliešťom. Väčšina žiakov pozná len do-
máce recepty, ktoré zväčša nie sú správne. Preto je vhodné 
im pomaly prečítať správny postup poskytnutia prvej po-
moci pri uštipnutí alebo uhryznutí, pri ktorom žiaci hneď 
vyfarbujú plôšky so slovami, ktoré patria k danému postupu 
(uštipnutie včelou červenou pastelkou, uštipnutie osou zele-
nou pastelkou, uhryznutie vretenicou oranžovou pastelkou 
a uhryznutie kliešťom modrou pastelkou). V jednej plôške 
môžu žiaci použiť aj viac farieb. 
Prvá pomoc pri uštipnutí včelou, osou: V tomto prípade 
prvá pomoc závisí od toho, či je uštipnutý človek alergický 
na včelí alebo osí jed. Ak je človek alergický, voláme hneď 
záchrannú zdravotnú službu. Ak nie je, postačí jednoduchá 
prvá pomoc. V prípade, že v rane zostalo žihadlo, treba ho 
čo najskôr odstrániť pinzetou, prípadne pomocou nechtov. 
Žihadlo odstraňujeme opatrne, smerom od poranenia, aby 
sme do  rany nevytlačili prípadný zvyšok jedu zo  žihad-
la. Ak je štípanec na končatine, snažíme sa ňou nehýbať, 
aby sa jed rýchlo nešíril do celého organizmu. Postihnuté 
miesto schladíme studeným obkladom. V prípade bodnu-
tia do jazyka alebo do krku, voláme záchrannú zdravotnú 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie opísať úlohu záchrannej zdravotnej 
služby. Pozná postup, ako privolať pomoc. Žiak 
vie, aký je postup pri volaní záchrannej zdra-
votnej služby (155) a tiesňovej linky (112).

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

ÚRAZ
ZDRAVIENEHODA

STAROSTLIVOSŤ

OCHRANABEZPEČNOSŤ

OBVÄZ

VODA

PILNÍK

LIEKY

RÝCHLOOBVÄZ ZATVÁRACÍ ŠPENDLÍK

NOŽNICE

DLAHA

NOSIDLÁ
DEZINFEKCIA

VATA

OCOT
PINZETA

DEKA

ĽAD

POMOC

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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Záchrana ľudského života

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

a) Pozoruj situácie na obrázkoch. Rozhodni, 
a označ  tie, pri ktorých je potrebné 
zavolať záchrannú zdravotnú službu.

b) Povedz ďalšie príklady, kedy je potrebné 
zavolať záchrannú zdravotnú službu.

2

Vyfarbi plôšky s pomenovaniami tých vecí, ktoré potrebuješ pri ošetrení uštipnutia včelou, 
osou, uhryznutia vretenicou a kliešťom. Môžeš použiť aj viac farieb pre jednu plôšku.

3

a) Prečítaj si slová a slovné spojenia 
v plôškach. Vysvetli, ako spolu súvisia.

b) Povedz ďalšie vhodné príklady.

1

autonehoda obarenie

pád z bicyklatopenie sapád na lyžiach

PROTIALERGICKÝ GÉL

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Úlohou záchrannej zdravotnej služby 
je poskytnúť ľuďom okamžitú zdravotnú 
starostlivosť.

 Voláme ju vtedy, ak sme sa stali svedkom 
udalosti, pri ktorej došlo k ohrozeniu ľudského 
života, k vážnemu úrazu alebo k nehode.

 Telefónne číslo na tiesňovú linku záchrannej 
zdravotnej služby je 155.

 Jednotné európske číslo tiesňovej linky je 112.

Tiesňová linka 112 slúži 
na privolanie zložiek integrovaného 

záchranného systému.
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službu, pretože hrozí opuch a udusenie. Pri väčšej reakcii, 
ktorá sa prejaví rozsiahlym začervenaním, opuchom, prí-
padne zápalom, je vhodné podať liek (antihistaminikum, 
prípadne potrieť okolie rany gélom).
Prvá pomoc pri  uhryznutí vretenicou: Ranu vydezin-
fi kujeme a necháme voľne krvácať, aby sa takýmto spô-
sobom čistila. Poranenému zaistíme maximálny pokoj 
s  vylúčením akéhokoľvek pohybu a  odstránime všetky 
sťahujúce predmety, ktoré má na sebe (šperky, hodinky, 
tesné oblečenie). Postihnuté miesto sa snažíme umiestniť 
pod  úrovňou srdca, napr. poranenú končatinu necháme 
vždy voľne visieť z nosidiel, vždy ju však musíme aj zne-
hybniť dlahou. Čo najrýchlejšie zabezpečíme transport 
(prevoz) zraneného na odborné ošetrenie. Najvhodnejší 
je transport poležiačky na nosidlách. 
Prvá pomoc pri  uhryznutí kliešťom: Pred  odstránením 
kliešťa z  kože ho polejeme alebo postriekame nejakým 
dezinfekčným prostriedkom, najlepšie takým, ktorý ob-
sahuje alkohol. Ak nemáme poruke dezinfekčný prostrie-
dok z lekárne, použijeme alkoholický nápoj, parfum alebo 
kolínsku. Ak nič z toho nemáme, môžeme použiť aj hustú 
mydlovú penu, pretože mydlo má tiež dezinfekčné účinky 
(najmä antibakteriálne). Až potom kliešťa uchopíme pin-
zetou alebo klieštikmi na  vyberanie kliešťov. Uchopíme 
ho čo najbližšie pri koži a pokúsime sa ho vykývať zo stra-
ny na stranu. Neponáhľame sa a dávame pozor, aby sme 

kliešťa nerozpučili a aby sme mu neodtrhli hlavičku. 
Následne ranku opäť vydezinfi kujeme. 
Ak máme priestor a  čas, môžeme žiakov rozdeliť 
do skupín a jednotlivé postupy pri poskytovaní prvej 
pomoci precvičiť pomocou dramatizácie.

 33/4
Spoločne si nacvičíme núdzové volanie na tiesňovú 
linku záchrannej zdravotnej služby. Ako rekvizitu 
môžeme žiakom poskytnúť mobilný telefón. Žiakom 
rozdelíme úlohy. Prvý bude zraneným, druhý žiak 
bude náhodným okoloidúcim, ktorý je svedkom úra-
zu, a tretí žiak bude operátorom tiesňovej linky. Žiak, 
ktorý je svedkom úrazu, pristúpi k zranenému, polo-
ží mu otázky, ktorými zistí, či je pri vedomí, prípad-
ne zraneného zakryje bundou, tričkom, aby nedošlo 
k  jeho podchladeniu. Následne zavolá na  tiesňovú 
linku a  odpovedá na  otázky operátora/-ky. Obaja 
telefonujúci (svedok úrazu aj operátor/-ka) si pomá-
hajú otázkami z pracovnej učebnice. Na záver žiaci 
diskutujú, prečo operátor/-ka kladie otázky práve 
v  tomto poradí a prečo potrebuje práve tieto infor-
mácie. Odpovede na otázky operátora/-ky si žiaci na-
píšu na pripravené linajky v pracovnej učebnici.
Žiakom pripomenieme, že môžeme volať aj na ties-
ňovú linku 112. Na  toto číslo sa dovoláme v  rámci 
každej krajiny Európskej únie. Je možné naň volať 
24 hodín denne, a to bezplatne a z akéhokoľvek te-
lefónu (z pevnej linky, z mobilu, z verejného telefónu). 

 33/5
Žiaci podľa legendy vyfarbia plôšky na obrázku. Po vyfar-
bení plôšok vznikne obrázok červeného telefónneho čísla 
155 na modrom pozadí. So žiakmi sa vrátime k číslu 155 
na predchádzajúcej strane v nadpise a diskutujeme o tom, 
prečo  je v  čísle päť ako nápovedný obrázok kolieskové 
kreslo – invalidný vozík. Aj dospelí ľudia majú často prob-
lém spomenúť si  na  správne telefónne číslo záchrannej 
zdravotnej služby. Ak však u žiakov vytvoríme asociáciu 
s obrázkom (číslo 5 – časť kolieskového kresla = zranený 
= záchranná služba), je väčšia šanca, že si toto číslo budú 
pamätať aj v budúcnosti.

  MOJE POZNÁMKY
Úlohou záchrannej zdravotnej služby je poskytnúť 
ľuďom okamžitú zdravotnú pomoc. Telefónne číslo 
na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby je 155. 
Jednotné európske číslo tiesňovej linky je 112.

 
 INŠPIRUJTE SA

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Návody na poskytnutie prvej pomoci: http://goo.gl/4szOtA 
Testy, hry, hádanky: http://goo.gl/PmXygz

33

a) Nacvič si spoločne so spolužiakmi núdzové volanie na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej 
služby. Odpovedaj na otázky operátorky. 

b) Diskutuj so spolužiakmi, prípadne so staršími spolužiakmi, prečo operátorka kládla otázky 
práve v tomto poradí a prečo potrebovala tieto informácie.

c) Odpovede na otázky operátorky napíš na linajky.

4

1. Aké je vaše meno? (Celé meno a priezvisko volajúceho)
2. Čo sa presne stalo? (Presný opis udalosti)
3. Kde sa stala udalosť? (Presné miesto udalosti, presná 

adresa, poschodie…)
4. Aké poranenie sa stalo?/Aký úraz sa stal? (Presný opis 

a rozsah poranenia alebo úrazu…)
5. Aký je počet zranených? (Presný počet zranených)
6. Viete poskytnúť prvú pomoc?

Žiak vie opísať úlohu záchrannej zdravotnej služby. Pozná postup, 
ako privolať pomoc. Žiak vie, aký je postup pri volaní záchrannej 
zdravotnej služby (155) a tiesňovej linky (112).

Aké je vaše meno?   

Čo sa presne stalo?    

Kde sa stala udalosť?   

Aké poranenie sa stalo?/Aký úraz sa stal?   

 

Aký je počet zranených?  

Viete poskytnúť prvú pomoc?   

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami 
zo Zápisníka cestovateľov. 

Úlohou záchrannej                                   

služby je poskytnúť ľuďom okamžitú

zdravotnú .

Telefónne číslo na tiesňovú linku záchrannej

zdravotnej služby je                           .

Jednotné európske číslo tiesňovej linky 

je                               .

Vyfarbi obrázok.
5
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Hasenie požiaru

s. 34 – 35

MOTIVÁCIA 

Frazeologizmus 6

Objavil sa červený kohút na streche. (POŽIAR, OHEŇ) 

 34/1
Úloha slúži na evokáciu učiva (zistenie toho, čo už žiaci 
o danom učive vedia) o hasičoch. Žiaci si prečítajú slová 
a slovné spojenia v plôškach. Vysvetlia, ako spolu súvisia. 
Je veľmi dôležité zamerať sa na zdôvodnenie súvisu slov. 
Z  týchto zdôvodnení zistíme nielen to, akými naivnými 
predstavami žiaci disponujú, ale zároveň vieme ich pred-
stavy následne modifi kovať. Žiaci sa pokúsia povedať ďal-
šie vhodné príklady. Žiaci by si mali uvedomiť, že hasiči 
nezasahujú len pri požiaroch, ale pomáhajú pri všetkých 
nebezpečných situáciách, ktoré ohrozujú zdravie a  bez-
pečnosť ľudí.

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

DOBRÝ NÁPAD – Vychádzka 
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s náplňou práce hasičov.

  34/2
Žiaci pomenujú predmety, ktoré potrebuje hasič pri vy-
konávaní svojej práce. Ak ich nevedia pomenovať, pomô-
žu si legendou. Vyfarbia šípky pri predmetoch správnou 
farbou podľa legendy. Diskutujú so  spolužiakmi o  tom, 
na čo hasič využíva jednotlivé predmety. Počas diskusie 
nezabúdame ani na iné činnosti, ktoré hasiči vykonáva-
jú. Napr.: zachra ňovanie ľudí, zvierat pri živelných pohro-
mách, vyslobodzovanie zakliesnených ľudí pri dopravných 
nehodách, asistovanie pri  úniku nebezpečných látok, za-
bezpečenie predlekárskej prvej pomoci...

  35/3
Žiaci si nacvičia vo dvojiciach núdzové volanie hasičov. 
Pomôžu si otázkami zo 4. úlohy na strane 33.
Žiakom pripomenieme, že môžeme volať aj na tiesňovú 
linku 112. Na toto číslo sa dovoláme v rámci každej kra-
jiny Európskej únie. Je možné naň volať 24 hodín denne, 
a  to  bezplatne a  z  akéhokoľvek telefónu (z  pevnej linky, 
z mobilu, z verejného telefónu). 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, baliaci papier, nožnice, 
lepidlo

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie opísať úlohu hasičov. Vie, aké sú 
zásady bezpečnosti pred nebezpečenstvom 
slnečného žiarenia, ohňa, elektrického prúdu 
a iných nebezpečných predmetov. Žiak vie, aký 
je postup pri volaní hasičov (150) a tiesňovej 
linky (112).

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

HASIČI

POPÁLENINA

OHEŇ

150

HASIACI PRÍSTROJ

VODA

ĽUDSKÝ ŽIVOT

MAJETOK

DOPRAVNÁ NEHODA

34

Hasenie požiaru 

a) Pomenuj predmety, ktoré potrebuje hasič pri vykonávaní svojej práce. 
Vyfarbi šípky pri predmetoch správnou farbou podľa legendy.

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, na čo hasič využíva jednotlivé predmety.

2

a) Prečítaj si slová a slovné spojenia 
v plôškach. Vysvetli, ako spolu súvisia.

b) Povedz ďalšie vhodné príklady.

1

LEGENDA:

hasičská helma
megafón
hasičská hadica
hasiaci prístroj
hasičská sekera
hasičský rebrík
hasičské auto
baterka
vysielačka
hasičský oblek

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Hlavnou úlohou hasičov je hasenie požiarov.
 Hasiči pomáhajú aj pri dopravných nehodách, 

záplavách a pri úniku nebezpečných látok.
 Hasiči spolupracujú s policajtmi, záchranármi, 

vojakmi a dobrovoľníkmi.
 Telefónne číslo 

na hasičov je 150.
 Jednotné európske 

číslo tiesňovej linky 
je 112.

Vždy som chcel 
byť hasičom.
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  35/4
Spoločne si prečítame, aké sú najčastejšie príčiny vzniku 
požiarov. Vyzveme žiakov, aby diskutovali o tom, ako ta-
kýmto príčinám požiaru predchádzať a aké sú dôsledky 
neopatrného zaobchádzania s  ohňom a  s  elektrickými 
spotrebičmi.

  35/5
Žiaci si vyrobia spoločný plagát o zásadách bezpečnosti, 
ktoré by sme mali dodržiavať, aby sme predišli vzniku po-
žiaru v škole a v jej okolí. Po prezentácii vystavíme plagát 
na viditeľnom mieste v priestoroch školy.

  35/6
Žiaci podľa legendy vyfarbia plôšky na obrázku. Po vy-
farbení plôšok vznikne obrázok s červeným telefónnym 
číslom 150 na  modrom pozadí. So  žiakmi sa  vrátime 
k číslu 150 na predchádzajúcej strane v nadpise a disku-
tujeme o tom, prečo je v čísle nula ako nápovedný obrá-
zok stočená hasičská hadica. Aj dospelí ľudia majú často 
problém spomenúť si na správne telefónne číslo hasičskej 
záchrannej služby. Ak však vytvoríme u žiakov asociáciu 
s  obrázkom (číslo 0 –  stočená hadica = hasenie požiaru 
= hasiči), je väčšia šanca, že si  toto číslo budú pamätať 
aj v budúcnosti.

 VIEM AJ TOTO?
Riešenie:
1. Najskôr odstránime zdroj, ktorý spôsobil popále-
nie. Malé plochy ochladíme studenou vodou (nie však 
rany) cca 20 minút. Keď bolesť trošku poľaví, presta-
neme chladiť a prikryjeme popáleninu podľa možnosti 
sterilnou gázou, potravinárskou fóliou, čistou tkani-
nou, mikroténovým vreckom. Na ra ny nedávame zá-
syp ani masť. 
2. Pri popáleninách spôsobených elektrickým prúdom 
privoláme dospelého, ktorý najskôr preruší pôsobenie 
elektrického prúdu tak, že vypne prístroj z  elektriny, 
prípadne vypne elektrinu. Popáleniny ošetríme, na po-
stihnuté miesta priložíme sterilnú gázu a  zariadime 
prevoz na odborné zdravotné ošetrenie. Pri zasiahnutí 
bleskom je dôležité zamerať sa na fyziologické funkcie 
človeka. To znamená, že treba skontrolovať, či dýcha 
a  či  mu vieme nahmatať pulz. Pri  zástave dýchania 
alebo obehu začneme s oživovaním (umelé dýchanie, 
masáž srdca). Popálené miesta ošetríme, ako je uve-
dené vyššie.

  MOJE POZNÁMKY
Hlavnou úlohou hasičov je hasenie požiarov. 
Telefónne číslo na hasičov je 150.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Rozprávky o Dráčikovi požiarnikovi: http://goo.gl/AU3xhE
Testy, hry, hádanky: http://goo.gl/PmXygz

1. Zisti s pomocou pána učiteľa/pani 
učiteľky, ako sa poskytuje prvá 
pomoc pri popáleninách. Pomôž si 
encyklopédiou alebo internetom.

2. Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako 
poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí 
elektrickým prúdom.

35

Nacvičte si vo dvojiciach núdzové volanie hasičov. Pomôžte si otázkami z úlohy 4 na strane 33.
3

Prečítaj si, aké sú najčastejšie príčiny vzniku požiarov. Diskutuj o nich so spolužiakmi. 
4

Vyrobte si spoločný plagát o zásadách 
bezpečnosti, ktoré by sme mali dodržiavať, aby 
sme predišli vzniku požiaru v škole a jej okolí.

5

Žiak vie opísať úlohu hasičov. Vie, aké sú zásady bezpečnosti pred nebezpečenstvom 
slnečného žiarenia, ohňa, elektrického prúdu a iných nebezpečných predmetov. 
Žiak vie, aký je postup pri volaní hasičov (150) a tiesňovej linky (112).
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ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami 
zo Zápisníka cestovateľov. 

Hlavnou úlohou je

 požiarov. Telefónne

číslo na hasičov je                      .

Vyfarbi obrázok.
6

nezahasené ohorky z cigarietvypaľovanie suchej trávy
neopatrná manipulácia 

s elektrospotrebičmi

neopatrné zaobchádzanie 
s horľavými látkamizakladanie ohňa v blízkosti lesa silné slnečné žiarenie
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Bezpečnosť a poriadok

s. 36 – 37

  36/1
Úloha slúži na  evokáciu učiva (zistenie toho, čo už žia-
ci o danom učive vedia) o polícii. Žiaci si prečítajú slová 
a slovné spojenia v plôškach. Vysvetlia, ako spolu súvisia. 
Je veľmi dôležité zamerať sa na zdôvodnenie súvisu slov. 
Z  týchto zdôvodnení zistíme nielen to, akými naivnými 
predstavami žiaci disponujú, ale zároveň vieme ich pred-
stavy následne modifi kovať. Žiaci sa pokúsia povedať ďal-
šie vhodné príklady.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 36/2
Žiaci rozprávajú podľa obrázkov, aké činnosti vykonáva 
policajt/policajtka. Vymenujú aj  ďalšie činnosti policaj-
tov, ktoré poznajú. Žiaci by si mali uvedomiť, že úlohou 
policajtov nie je len udržiavanie poriadku a bezpečnosti 
v štáte, ale aj riešenie kriminálnych prípadov, vystavovanie 
osobných a cestovných dokladov, riadenie cestnej premávky, 
pomáhanie pri  ochrane pred  živelnou pohromou, dohlia-
danie na dodržiavanie zákonov, zasahovanie pri spáchaní 
trestného činu, pokutovanie priestupkov, zaisťovanie sved-
kov rôznych udalostí, ktoré sú predmetom vyšetrovania, 

odnímanie nezákonne držaných predmetov, poskytnutie 
pomoci ľuďom a  turistom v  prípade problémov, vedenie 
záznamov o priebehu ich služby...
Diskutujú so  spolužiakmi o  tom, ktoré predmety a  ná-
stroje využívajú policajti pri  svojej činnosti. Žiaci tieto 
predmety nakreslia do prázdneho obdĺžnika.

  36/3
Žiaci si  nacvičia vo  dvojiciach núdzové volanie polície. 
Pomôžu si otázkami zo 4. úlohy na strane 33.
Žiakom pripomenieme, že môžeme volať aj na tiesňovú 
linku 112. Na toto číslo sa dovoláme v rámci každej kra-
jiny Európskej únie. Je možné naň volať 24 hodín denne, 
a  to  bezplatne a  z  akéhokoľvek telefónu (z  pevnej linky, 
z mobilu, z verejného telefónu). 

 37/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie.
Žiaci pozorujú situácie na obrázkoch. Diskutujú so spo-
lužiakmi o tom, pri ktorých situáciách je potrebné zavolať 
políciu a pri ktorých treba upovedomiť dospelého človeka, 
rodiča, učiteľa... Obrázky, ktoré znázorňujú situácie, 
pri ktorých je potrebné zavolať políciu, označia žiaci v ľa-
vom hornom štvorčeku zeleným krížikom. Obrázky, ktoré 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie opísať úlohu policajtov. Žiak vie, aký 
je postup pri volaní polície (158) a tiesňovej 
linky (112).

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

STRATA

VYŠETROVANIE

VANDALIZMUS

POMOC

BEZPEČNOSŤ

KRÁDEŽ

NEHODA

POLÍCIA

NAPADNUTIEÚNOS

36

Bezpečnosť a poriadok

Nacvičte si vo dvojiciach núdzové volanie polície. Pomôžte si otázkami z úlohy 4 na strane 33.
3

a) Porozprávaj podľa obrázkov, aké činnosti vykonáva policajt/policajtka. Vymenuj aj ďalšie 
činnosti, ktoré poznáš. 

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, aké predmety a nástroje využíva policajt/policajtka pri svojej 
činnosti. Nakresli ich do prázdneho obdĺžnika.

2

a) Prečítaj si slová a slovné spojenia 
v plôškach. Vysvetli, ako spolu súvisia.

b) Povedz ďalšie vhodné príklady.

1

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Úlohou polície je udržiavanie poriadku 
a bezpečnosti v štáte.

 Polícia tiež rieši krádeže, napadnutia, 
dopravné nehody, únosy a podobne.

 Telefónne číslo na políciu je 158. 
 Jednotné európske číslo tiesňovej linky 

je 112.

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA
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znázorňujú situácie, pri  ktorých nie je potrebné zavo-
lať políciu a  stačí to  ohlásiť dospelému človeku: rodičovi, 
učiteľovi, označia v  ľavom hornom štvorčeku červenou 
fajočkou. Žiaci sa pokúsia uviesť ďalšie príklady situácií, 
keď je potrebné zavolať políciu.

 37/5
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie).
Úloha je určená na zopakovanie učiva o záchrannej zdra-
votnej službe, hasičoch a  polícii. Žiaci si  prečítajú slová 
a  slovné spojenia v  plôškach. Ak sú medzi nimi slová, 
prípadne slovné spojenia, ktorým nerozumejú, tak si ich 
význam  spoločne vysvetlíme. Žiaci vyfarbia rovnakou 
farbou plôšky, ktoré patria k  sebe. Svoj výber zdôvod-
nia. Niektoré plôšky môžu vyfarbiť aj viacerými farbami. 
Napr.: Pri  nehode voláme záchrannú zdravotnú službu, 
políciu a niekedy aj hasičov, číslo 112 môžeme volať vo všet-
kých prípadoch...

 37/6
Žiaci podľa legendy vyfarbia plôšky na obrázku. Po vyfar-
bení plôšok vznikne obrázok červeného telefónneho čísla 
158 na modrom pozadí. So žiakmi sa vrátime k číslu 158 
na predchádzajúcej strane v nadpise a diskutujeme o tom, 

prečo sú v čísle osem policajné putá ako nápovedný 
obrázok. Aj  dospelí ľudia majú často problém spo-
menúť si  na  správne telefónne číslo policajtov. Ak 
však vytvoríme u žiakov asociáciu s obrázkom (číslo 
8 – policajné putá = zatknutie páchateľa = polícia), je 
väčšia šanca, že si  toto číslo budú pamätať aj v bu-
dúcnosti.

  MOJE POZNÁMKY
Úlohou polície je udržiavanie poriadku 
a bezpečnosti v štáte. Telefónne číslo na 
políciu je 158.

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
Testy, hry, hádanky: http://goo.gl/PmXygz

VÁŽNY ÚRAZ

NEHODA

HASENIE POŽIAROV NAPADNUTIE

OHROZENIE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
PORIADOK A BEZPEČNOSŤ V ŠTÁTE

DOPRAVNÁ NEHODA ÚNOS
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

HASIČI

POLÍCIA112

155 150

158

37

a) Pozoruj situácie na obrázkoch. 
b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, pri ktorých situáciách je potrebné zavolať políciu – označ ich , 

a pri ktorých treba upovedomiť dospelého človeka, rodiča, učiteľa… – označ ich .
c) Povedz ďalšie príklady, kedy je potrebné zavolať políciu.

4

Žiak vie opísať úlohu policajtov. Žiak vie, aký je 
postup pri volaní polície (158) a tiesňovej linky (112).

krádež

stratenie sa dieťaťa

zrazenie chodca

vandalizmus

autohavária

šikanovanie

Vyfarbi rovnakou farbou, čo k sebe patrí. Svoj výber zdôvodni. Môžeš použiť aj viac farieb 
pre jednu plôšku.

5

M
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e 
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ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami 
zo Zápisníka cestovateľov. 

Úlohou je udržiavanie

                                            a 

v štáte.

Telefónne číslo na políciu je                                .

Vyfarbi obrázok.
6
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Povolania ľudí

s. 38 – 39

MOTIVÁCIA
„Keď vyrastiem, budem hasičom! Alebo policajtom. 
A možno budem cestovateľom!“ vbehol do detskej izby Da-
nielko. 
„Hmm, zaujímavé. Môžeš byť, kým chceš. Trebárs aj koz-
monautom! Ja som vždy chcela pomáhať druhým. Preto, 
keď vyrastiem, stanem sa lekárkou,“ zapojila sa do rozho-
voru Jasmínka. 
„To nie je také jednoduché stať sa lekárom. Musíš sa veľmi 
dobre učiť, musíš byť trpezlivá, starostlivá a aj odvážna!“ 
„Áno, viem, že je to  náročné. Ale ten pocit, že zachrániš 
niekomu život, sa podľa mňa nevyrovná ničomu.“ 
Ešte dlho sa potom deti rozprávali o tom, čím by chceli byť, 
keď vyrastú a budú dospelé. Spomínali na všetky zaujíma-
vé povolania, s ktorými sa stretli na svojich cestách za dob-
rodružstvom: banský záchranár, železničný výpravca, ar-
chitekt, baletka, pilot, vojak... Už to ani spočítať nevedeli. 

Príslovie 7

Remeslo má zlaté dno. 

Hádanky

Ušije nám šaty, nohavice, blúzku
pre veľkého Miška aj pre malú Zuzku. (KRAJČÍR/-KA) 

Vezme klinec, dláto, hoblík,
urobí nám skriňu, stolík. (STOLÁR)

Postaví nám nový dom
aj s červeným komínom. (MURÁR)

Niečo dobré v hrnci chystá,
že to zjeme, som si istá. (KUCHÁR)

Po lekárke druhá pani
ošetruje chorým rany.
Vezme ti krv, všetko stihne,
injekciu rýchlo pichne. (ZDRAVOTNÁ SESTRA)

Keď koníka bolí brucho,
keď má mačka choré ucho,
keď aj psík nám ochorie,
kto ich lieči? Kto to vie? (ZVEROLEKÁR)

Robí pekné veci z plechu, 
odkvapy i celú strechu. (KLAMPIAR)

Z koliesok a pružiny 
urobí nám hodiny. (HODINÁR)

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. 
Pozná povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, stroj-
ník, pekár, mäsiar, obchodník a iné.

Prierezové témy: 
osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy:
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
baliaci papier, lepidlo, časopisy

38

Povolania ľudí 

a) Pomenuj znázornené povolania na obrázkoch. Názvy povolaní doplň do krížovky. 
Diskutuj so spolužiakmi o tom, aká je náplň práce jednotlivých povolaní. 

b) Priraď niektoré z povolaní k správnym pracoviskám. 
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako sa museli ľudia na dané povolania pripravovať. 

Čo všetko musia vedieť a zvládať, aby mohli dané povolania  vykonávať.
d) Porozprávaj, aká je náplň práce iných povolaní, napríklad: obchodník, lekár, strojník…

1

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Povolanie je činnosť, ktorú človek vykonáva ako zamestnanie.
 Zamestnanie je označenie práce, ktorú človek vykonáva pre seba 

a pre druhých za peňažnú alebo inú odmenu.
 Na povolanie sa človek pripravuje učením alebo štúdiom. Existuje veľmi veľa povolaní.

Vždy som chcela 
byť lekárkou.

8
6

1. P E K Á R

2. R E D A K T R

3. V E D E C

4. P Š T Á R

5. P O I C A J T

6. U Č I T E Ľ K

7. Z Á CH R A Á R

8. M Ä S IA R

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

3

1

4 72
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Kabát má zelený,
klobúčik operený. 
Prikrmuje zvieratá,
les je jeho robota. (LESNÍK, HORÁR) 

Nebojí sa vetra, 
keď sa more vlní.
S kormidlom sa ihrá,
riadi koráb plný. (NÁMORNÍK)

Zmieša cukor, vajcia, múku,
pridá k dielu svoju ruku.
Sladkú prácu, pani, máte,
či mi z misy liznúť dáte? (CUKRÁRKA)

Obzerá ujo komíny, ako vládze, 
celý je čierny, na šatách sadze. (KOMINÁR)

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  38/1
Žiaci pomenujú znázornené povolania na obrázkoch. 
Názvy povolaní doplnia do krížovky (1. pekár, 2. re-
daktor, 3. vedec, 4. poštár, 5. policajt, 6. učiteľka, 7. zá-
chranár, 8. mäsiar). Diskutujú so spolužiakmi o tom, 
aká je náplň práce jednotlivých povolaní. Pomenujú 
niektoré pracoviská znázornené na  spodných ob-
rázkoch  (škola, mäsiarstvo, pekáreň, laboratórium). 
K pracoviskám priradia správne osoby, ktoré tu vy-
konávajú svoje povolanie. Dopíšu do ľavého horného 
rohu obrázka číslo daného povolania. Žiaci diskutujú 
so spolužiakmi o  tom, ako sa museli ľudia na dané 
povolania pripravovať a  čo všetko sa  museli naučiť 
a zvládnuť, aby ich mohli vykonávať. Porozprávajú, 
aká je náplň práce iných povolaní, napríklad: obchod-
ník, lekár, strojník...

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Remeselníci
Cieľ:  Určiť povolanie na základe dramatického 
  stvárnenia.

Vyberieme dvoch žiakov, ktorí sa  za  dverami do-
hodnú, ktoré remeslo (povolanie) budú znázorňovať 
pomocou pantomímy spolužiakom. Keď sa dohod-
nú, ako dané remeslo (povolanie) znázornia, vrátia 
sa  do  triedy a  spoločne povedia básničku: My sme 
dvaja remeselníci, pracujeme vo dne, v noci... Naše re-
meslo sa začína na písmeno... Následne remeslo (po-
volanie) znázornia. Kto zo žiakov ako prvý remeslo 

uhádne, pokračuje ďalej tak, že si môže vybrať do dvojice 
ľubovoľného spolužiaka a spoločne s ním si pripraví ďal-
šie remeslo (povolanie).

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Moje povolanie
Cieľ:  Upevniť u žiakov znalosť o náplni jednotlivých 
 povolaní prostredníctvom využitia medzipredme-
 tových vzťahov.

Napíšeme na tabuľu rôzne úlohy, ktoré súvisia s povola-
niami. Žiaci si samostatne alebo vo dvojici vyberú ľubo-
voľné povolanie (remeslo). Za vopred určený časový limit 
vypracujú čo najviac úloh. 

Príklady úloh:
• Vymysli hádanku na svoje povolanie.
• Zaspievaj pieseň o svojom povolaní.
• Vytvor slovnú úlohu z matematiky o svojom povolaní.
• Vymodeluj z  plastelíny jednu vec, ktorú vyrábaš alebo 

ktorú potrebuješ pri práci.

39

ARCHITEKT PROGRAMÁTORKA

a) Vyrob si plagát o povolaniach tvojich rodičov. Môžeš o nich písať, nakresliť ich, prípadne nalep 
fotografie alebo obrázky z časopisov. Pomôž si otázkami, ktoré sa pýta Jasmínka.

b) Pokús sa opísať, ako vyzerá ich pracovný deň.

3

Aké povolanie má môj rodič? 
Prečo pracuje? 

Ako sa volá jeho pracovisko? 
Čo robí v práci? 

Prečo je jeho povolanie 
dôležité? 

Čo potrebuje k svojej práci?

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná povolania ľudí: 
lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, mäsiar, obchodník a iné.

a) Prečítaj si slová v plôškach vľavo. Vysvetli, ako tieto slová súvisia s daným povolaním.
b) Dopíš podľa vzoru do plôšok vpravo povolanie, ktoré by si chcel/-a vykonávať v dospelosti, 

a slová, ktoré s ním súvisia.

2

VZDELANIE

TABUĽA

PÍSANIE

POMÔCKY

ÚSMEV

DETI

ČÍTANIE

ZODPOVEDNOSŤ

PRÍPRAVA
ŠKOLA

UČENIE

KNIHA

SKÚŠANIE
UČITEĽ

M
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e 
po

zn
ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov. 

                                                je činnosť, ktorú človek vykonáva ako zamestnanie. Zamestnanie je označenie 

práce, ktorú človek vykonáva pre seba a pre druhých za alebo inú odmenu. 

Na povolanie sa človek pripravuje                                                    alebo                                                   . 

Existuje veľmi veľa                                                    .
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DOBRÝ NÁPAD – Hádaj povolanie.
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s náplňou práce 
 jednotlivých povolaní.

Pomôcky: päť samolepiacich papierikov (na kaž-
dom je napísaný názov jedného povolania), kar-
tičky so slovami, ktoré súvisia s piatimi povolania-
mi na samolepiacich papierikoch

Vyberieme päť žiakov. Každému z  nich prilepíme 
na chrbát jeden samolepiaci papierik, na ktorom je 
napísaný názov povolania. Ostatným žiakom rozdá-
me kartičky, na ktorých sú napísané slová, ktoré sú-
visia s náplňou práce daných piatich povolaní (jedna 
kartička rovná sa jedno slovo). Päť žiakov s papieri-
kom na  chrbte sa  prechádza po  triede. Každý žiak 
si vyberie jedného z nich tak, aby kartička, ktorú má 
v ruke, patrila k povolaniu, ktoré má žiak napísané 
na chrbte. Keď si každý žiak nájde spolužiaka s prís-
lušným povolaním, žiaci zastanú. Žiaci položia kar-
tičky na lavicu pred spolužiaka na základe povolania, 
ktoré má uvedené na chrbte. Ten potom na základe 
kartičiek háda názov svojho povolania.
OBMENA: Žiakom rozdáme kartičky so  slovami. 
Žiaci si prečítajú slovo na kartičke a každý žiak po-
vie názov jedného povolania, ku ktorému by mohlo 
dané slovo patriť. Názov povolania nesmie byť totožný ani 
s jedným z názvov piatich povolaní z predchádzajúcej hry.

  39/2
Vyzveme žiakov, aby si  prečítali slová v  plôškach vľavo. 
Žiaci vysvetlia, ako tieto slová súvisia s  daným povola-
ním. Spoločne navrhneme ďalšie povolania a žiaci k nim 
vždy povedia slová, ktoré s nimi súvisia. Nakoniec si kaž-
dý žiak vyberie jedno povolanie, ktoré by chcel vykonávať 
v dospelosti, a zapíše si ho do zvýraznenej plôšky vpravo. 
Do  ostatných plôšok (okolo plôšky s  názvom povolania) 
dopíše slová, ktoré s ním súvisia.

  39/3
Žiaci si  vyrobia plagát o  povolaniach svojich rodičov. 
Môžu o nich písať, nakresliť ich, prípadne nalepiť fotogra-
fi e alebo obrázky z časopisov. Pri tvorbe si môžu pomôcť 
otázkami, ktoré sa  pýta Jasmínka. Pri  prezentácii svojej 
práce sa  žiaci pokúsia opísať, ako vyzerá pracovný deň 
ich rodičov. Na plagáte môžu žiaci pracovať aj na hodine 
výtvarnej výchovy. Dopredu ich však musíme upozorniť, 
aby si na hodinu priniesli potrebné materiály.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Pracujeme
Cieľ:  Dramaticky stvárniť činnosť a náplň práce 
 pri výkone povolania.

Žiaci sa dohodnú na povolaní, ktoré vedia jednoducho 
znázorniť. Potom činnosť tohto povolania spoločne 
znázornia pantomímou čo najpomalšie alebo čo naj-
rýchlejšie (to  sa  vždy dohodneme vopred), napríklad: 
upratovačka zametá schody, kováč kuje podkovu, futba-
lista sa  rozcvičuje, lyžiar sa  lyžuje, maliar maľuje strop 
v miestnosti, záhradník sadí stromy, kvety, cukrárka ozdo-
buje tortu...

DOBRÝ NÁPAD – Spievajme
Cieľ:  Prostredníctvom medzipredmetových vzťahov 
  s hudobnou výchovou oboznámiť žiakov 
  s náplňou práce ľudí s rozličnými povolaniami.

Zaspievame si rôzne piesne o povolaniach (Nie je chlapa 
nad poštára, Kom-kom-kominár, Kováč kuje, Šijeme vre-
cia, šijeme, Mala som frajera hodinára...). Po zaspievaní 
piesne žiaci povedia, o ktorom povolaní (remesle) pieseň 
bola a  aká je pracovná náplň ľudí, ktorí toto povolanie 
(remeslo) vykonávajú. 

Povolania ľudí

s. 38 – 39

38

Povolania ľudí 

a) Pomenuj znázornené povolania na obrázkoch. Názvy povolaní doplň do krížovky. 
Diskutuj so spolužiakmi o tom, aká je náplň práce jednotlivých povolaní. 

b) Priraď niektoré z povolaní k správnym pracoviskám. 
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako sa museli ľudia na dané povolania pripravovať. 

Čo všetko musia vedieť a zvládať, aby mohli dané povolania  vykonávať.
d) Porozprávaj, aká je náplň práce iných povolaní, napríklad: obchodník, lekár, strojník…

1

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Povolanie je činnosť, ktorú človek vykonáva ako zamestnanie.
 Zamestnanie je označenie práce, ktorú človek vykonáva pre seba 

a pre druhých za peňažnú alebo inú odmenu.
 Na povolanie sa človek pripravuje učením alebo štúdiom. Existuje veľmi veľa povolaní.

Vždy som chcela 
byť lekárkou.

8
6

1. P E K Á R

2. R E D A K T R

3. V E D E C

4. P Š T Á R

5. P O I C A J T

6. U Č I T E Ľ K

7. Z Á CH R A Á R

8. M Ä S IA R

2. SPOZNÁVAME ČLOVEKA

3

1

4 72
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DOBRÝ NÁPAD – Hra: Predstav sa
Cieľ:  Rozvíjať tvorivosť žiakov.

Žiaci musia vymyslieť povolanie, ktoré sa  začína 
na rovnaké písmeno ako ich meno (napr.: Andrej – auto-
mechanik, akrobat, Bianka – baletka, basgitaristka, Cyril 
– cukrár, colník, Danielko – domovník, dirigent...).

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Hádaj remeslo
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o náplni práce ľudí 
 v jednotlivých povolaniach.

Pomôcky: kladivo, kniha, varecha, pero, vrecúško 

Vopred si  pripravíme predmety, ktoré sa  používajú 
pri rôznych povolaniach (kladivo, kniha, pero, varecha...), 
ktoré skryjeme do vrecúška. Bolo by vhodné, keby bolo 
toľko predmetov, koľko je žiakov v triede. Každý žiak tak 
dostane priestor siahnuť si do vrecúška. Predmet vo vre-
cúšku najskôr ohmatá a  pokúsi sa  uhádnuť jeho názov. 
Potom predmet z vrecúška vytiahne, pomenuje ho a po-
vie, na čo sa používa. Následne uvedie aspoň dve povola-
nia, v ktorých sa daný predmet využíva. 

  MOJE POZNÁMKY
Povolanie je činnosť, ktorú človek vykonáva 
ako zamestnanie. Zamestnanie je označenie 
práce, ktorú človek vykonáva pre seba 
a pre druhých za peňažnú alebo inú 
odmenu. Na povolanie sa človek pripravuje 
učením alebo štúdiom. Existuje veľmi veľa 
povolaní.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Básnička o povolaniach: http://goo.gl/CeFhwz
Básničky o povolaniach: http://goo.gl/LtkGaj
Maľovanky povolaní: http://goo.gl/v6Hm7k

39

ARCHITEKT PROGRAMÁTORKA

a) Vyrob si plagát o povolaniach tvojich rodičov. Môžeš o nich písať, nakresliť ich, prípadne nalep 
fotografie alebo obrázky z časopisov. Pomôž si otázkami, ktoré sa pýta Jasmínka.

b) Pokús sa opísať, ako vyzerá ich pracovný deň.

3

Aké povolanie má môj rodič? 
Prečo pracuje? 

Ako sa volá jeho pracovisko? 
Čo robí v práci? 

Prečo je jeho povolanie 
dôležité? 

Čo potrebuje k svojej práci?

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná povolania ľudí: 
lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, mäsiar, obchodník a iné.

a) Prečítaj si slová v plôškach vľavo. Vysvetli, ako tieto slová súvisia s daným povolaním.
b) Dopíš podľa vzoru do plôšok vpravo povolanie, ktoré by si chcel/-a vykonávať v dospelosti, 

a slová, ktoré s ním súvisia.

2

VZDELANIE

TABUĽA

PÍSANIE

POMÔCKY

ÚSMEV

DETI

ČÍTANIE

ZODPOVEDNOSŤ

PRÍPRAVA
ŠKOLA

UČENIE

KNIHA

SKÚŠANIE
UČITEĽ
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov. 

                                                je činnosť, ktorú človek vykonáva ako zamestnanie. Zamestnanie je označenie 

práce, ktorú človek vykonáva pre seba a pre druhých za alebo inú odmenu. 

Na povolanie sa človek pripravuje                                                    alebo                                                   . 

Existuje veľmi veľa                                                    .
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Cestovateľská správa o človeku

Aj za týmto tematickým celkom sa nachádza časť Cestova-
teľská správa, v tomto prípade o človeku. Jej úlohou je zopa-
kovať a utvrdiť u žiakov nadobudnuté vedomosti z daného 
prebratého tematického okruhu. Správu môže žiak vypĺňať 
postupne, ako sa preberá učivo, alebo ju vypracovať po pre-
bratí tematického okruhu. Táto strana neslúži ako previer-
ka alebo písomná práca a  nie je určená na  hodnotenie. 
Mala by slúžiť ako spätná väzba pre pedagóga vzhľadom 
na prebraté učivo. Jej hlavnou úlohou je upozorniť na ne-
dostatočne utvrdené alebo nepochopené učivo, prípadne 
na to, ako žiak pracuje a či dáva pozor na vyučovacích ho-
dinách. Pri vypĺňaní správy si žiak môže pomáhať pracov-
nou učebnicou. Čím častejšie sa k učivu vráti, tým je väčšia 
pravdepodobnosť, že si ho lepšie zapamätá. Ak žiak sprá-
vu nevie vyplniť sám, môže sa poradiť so spolužiakmi. Až 
keď vyčerpá všetky možnosti, požiada o pomoc pedagóga. 
V pravom hornom rohu cestovateľskej správy sa nachádza-
jú tri tváričky (usmiata, zamračená a neutrálna). Tváričky 
slúžia na sebahodnotenie žiakov. Pomocou nich môžu žiaci 
zhodnotiť, ako sa im darilo, posúdiť svoju prácu a správa-
nie počas výučby. Túto stranu si žiaci môžu na konci roka 
vystrihnúť a založiť do svojho portfólia.

 40/1
Žiaci samostatne doplnia do pojmových máp, čo sa naučili 
o kostre a svaloch. Môžu si pomáhať Zápisníkmi cestova-
teľov, encyklopédiami, internetom...

  40/2
Žiaci samostatne dopíšu chýbajúce informácie do tabuľky. 
Čísla by už mali ovládať naspamäť. Ak si nevedia spomenúť, 
pripomenieme im vizuálne pomôcky ( kolieskové kreslo 
– invalidný vozík, stočenú hadicu, putá).

  40/3
Vysvetlíme žiakom zadanie, prípadne si spoločne vyfar-
bíme nejakú vzorovú dvojicu, aby žiaci pochopili, čo majú 
robiť. Následne žiaci samostatne vyfarbia rovnakou far-
bou povolania, ktoré majú niečo spoločné. Za  správnu 
považujeme akúkoľvek vytvorenú skupinu, ktorú si vedia 
logicky zdôvodniť, napr.: vychovávateľ, špeciálny peda-
góg, učiteľka –  pretože pracujú v  škole, záchranár, lekár, 
zdravotná sestra – pretože sa starajú o naše zdravie... Špe-
ciálne oceňujeme kreatívne nápady, ktoré majú logický 
základ.

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

Cieľové kompetencie: 
Zopakovať a utvrdiť u žiakov učivo daného 
tematického celku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, ochrana života 
a zdravia

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

s. 40

40

Dopíš chýbajúce informácie 
do tabuľky.

2
Vyfarbi rovnakou farbou tie povolania, ktoré majú 
niečo spoločné. Svoj výber zdôvodni.

3

Doplň do pojmových máp, čo si sa naučil/-a o kostre a svaloch.
1

ČASTI KOSTRY

L_BKA

R_M_NNÁ K_SŤ

STEH_NNÁ K_SŤ

CHRBTIC_
ZLOŽENÁ

ZO ST_VC _V

R_BRÁ

OP_RA TEL_ 

R_ST

NEOVL_D_ME
VÔĽ_U

POHYB

R_STÚ,
VYVÍJ_JÚ SA,

SILNEJÚ

UPN_TÉ NA K_STI 

OVL_D_ME VÔĽ_U

Telefónne 
čísla

POLÍCIA

HASIČI

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

TIESŇOVÁ 
LINKA

kuchár vychovávateľ učiteľka

záchranár obuvník špeciálna
pedagogička

kaderníčka murár speváčka

klavirista architekt archeológ

kozmetička pekár holič

zdravotná sestra maliarka lekárka

manikérka historik krajčír

CESTOVATEĽSKÁ SPRÁVA o človeku



57

SP
O

ZN
ÁV

A
M

E 
N

EŽ
IV

Ú
 P

RÍ
RO

D
U

 A
 P

RÍ
RO

D
N

É 
JA

VY

MOTIVÁCIA 
Pri motivácii vychádzame z obrázka, na ktorom je Jasmín-
ka a  Danielko na  výlete teplovzdušným balónom. Prečí-
tame si ich rozhovor a spoločne sa pokúsime vysvetliť oba 
výroky. Zároveň diskutujeme aj o tom, v akých situáciách 
môžeme výroky použiť.

  41/1
Vyzveme žiakov, aby do obláčikov napísali alebo nakres-
lili, čo im napadne, keď počujú slovo pôda. Žiaci môžu 
napísať (nakresliť) napríklad: zem, rastlina, voda, skaly, 
piesok, korene, hnedá farba... Žiaci svoje slová prečítajú 
a zdôvodnia, ako súvisia s daným pojmom. Upozorníme 
žiakov, že správnym pomenovaním je slovo pôda a  nie 
slovo zem.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

Pôda

s. 41 – 44

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda, a jej jed-
notlivé zložky zaradí k živým, neživým alebo 
odumretým súčastiam. Žiak vie uviesť medzi 
živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde 
a dýchajú vzduch prítomný v pôde. Vie uviesť 
vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
pôda z troch rôznych miest (zo záhrady, z lesa, 
zo školského dvora a pod.), lupy, kancelárske 
papiere, paličky na rozhrabávanie pôdy, lopatky 
na naberanie pôdy, igelitové vrecká, prípadne 
euroobaly, lepiaca páska, poháre na zaváranie, 
plastové fľaše, voda

41

Pôda

Do obláčikov napíš alebo 
nakresli, čo všetko ti napadne, 
keď počuješ slovo pôda.

1

3 

 Pôda je najvrchnejšia vrstva zemského 
povrchu. Vyrastajú z nej rastliny, zapúšťajú 
do nej korene a čerpajú z nej živiny.

 Pôda obsahuje živé súčasti, neživé súčasti 
a odumreté súčasti.

 Medzi živé súčasti patria najmä živočíchy, 
ktoré žijú v pôde a dýchajú v nej prítomný 
vzduch, rastliny, ich časti a semená.

 Medzi neživé súčasti pôdy patrí voda, 
vzduch, rozdrobené časti kameňov, 
piesok, íl a hlina.

 Medzi odumreté súčasti pôdy patria 
odumreté časti rastlín a živočíchov.

PRIEREZ PÔDOU

SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY

Konečne vidím 
na obzore zem!

Áno, budeme mať pevnú 
pôdu pod nohami!

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

41
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  42/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie, klasifi kácia. 
Pri motivácii žiakov vychádzame z rozhovoru Daniel-
ka a  Jasmínky. Následne si  prečítame cieľ, pomôcky 
a postup výskumnej aktivity, ktorú budeme realizovať. 
Pozorovanie robíme postupne. Najprv si  spoločne 
povieme, ktoré vzorky pôdy ideme skúmať, napríklad 
pôdu zo záhrady, z  lesa, zo školského dvora... Disku-
siou so  žiakmi zisťujeme, čo si  myslia, aké rozdiely 
by podľa nich mohli byť medzi jednotlivými vzorka-
mi pôd v ich zložení. Touto diskusiou zistíme, akými 
prekonceptmi žiaci disponujú. Zároveň žiaci získajú 
motiváciu, pretože si  budú môcť overiť, z  ktorých 
zložiek sa jednotlivé vzorky pôd skladajú a čo všetko 
obsahujú.
Žiakov rozdelíme do dvojíc. Každej dvojici rozdá-
me kancelársky papier, na ktorý odsypeme skúma-
né vzorky pôd tak, aby mali dvojice na papieri tri 
kôpky. Na  papieroch môžu byť dopredu napísa-
né miesta odberu. Prípadne si  žiaci môžu vyrobiť 
kartičky, na ktorých budú napísané miesta odberu, 
a  tie si priložia k  jednotlivým vzorkám pôd. Žiaci 
skúmajú vo  dvojici najprv jednotlivé vzorky pôd 
voľným okom. Všetko, čo v pôde nájdu, oznámia os-
tatným spolužiakom. Spoločne si tieto súčasti pôdy 
zapíšeme na tabuľu. Potom si žiaci zoberú lupu a skúma-
jú dané vzorky pod lupou. Pri skúmaní lupou tiež zapi-
sujeme na tabuľu všetky súčasti pôdy, ktoré žiaci nájdu. 
Po preskúmaní pôd pokračujeme tým, že všetky výrazy 
na tabuli patriace k živým súčastiam pôdy zakrúžkujeme 
zelenou pastelkou, výrazy patriace k neživým súčastiam 
pôdy zakrúžkujeme hnedou pastelkou a odumreté súčas-
ti rastlín a živočíchov zakrúžkujeme červenou pastelkou. 
Žiaci si potom prepíšu poznatky získané svojím pozo-
rovaním do  tabuľky v  pracovnej učebnici. Nakoniec 
spoločne urobíme vyhodnotenie, doplníme vety podľa 
zistení. Vhodné miesta odberu pôdy: pôda zo školského 
dvora, zo záhrady, pôda z kvetináča, z  lesa, z  parku, 
z lúky, z poľa... Pri pozorovaní voľným okom môžu žiaci 
identifi kovať napríklad: ihličie, listy, kôru, korienky rast-
lín, hmyz, červy, odumreté rastliny... Ak žiaci pri pozo-
rovaní pôdy nájdu vo vzorke pôdy odpad (úlomky skla,
tehál, betónu...), upozorníme ich, že to  nie sú súčas-
ti pôdy, že tieto veci do pôdy nepatria, preto si  ich ani 
nezaznačíme do tabuľky a nezahrnieme do záverečného 
vyhodnotenia. 

 42/3
Žiaci samostatne doplnia do  pojmovej mapy, z  čoho 
sa skla dá pôda. Môžu si pomôcť Zápisníkom cestovateľov.

  43/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie. 
Spoločne si  prečítame cieľ a  postup výskumnej aktivity, 
ktorú budeme realizovať. Žiaci podľa postupu navrhnú 
zoznam pomôcok, ktoré budeme pri  danej výskumnej 
aktivite potrebovať. Pomôcky napíšeme na  tabuľu. Žia-
ci si môžu pomôcť aj tak, že pomôcky vyhľadajú v texte 
a podčiarknu ich. Nakoniec si žiaci pomôcky prepíšu z ta-
bule na pripravenú linajku v tabuľke v pracovnej učebnici. 
Žiaci uskutočnia vo dvojiciach výskumnú aktivitu podľa 
daného postupu. Priehľadné igelitové vrecká s  čerstvou 
pôdou položíme na  teplé a  svetlé miesto na okne a ne-
cháme pár minút odstáť. (Ak nemáme teplé a svetlé miesto, 
môžeme v pozorovaní a vo vyhodnotení pokračovať na ďal-
šej vyučovacej hodine). Žiaci môžu pozorovať, že sa prie-
hľadné igelitové vrecko s pôdou zarosilo, čo znamená, že 
voda sa v pôde nachádza. (Pri zahriatí na slnku a v teple 
sa voda z pôdy vyparuje. Keďže nemá kam uniknúť, zachy-
táva sa na stenách priehľadného igelitového vrecka.) Žiaci 
napíšu do pracovnej učebnice informácie získané pozo-
rovaním. Nakoniec urobia vyhodnotenie a doplnia vetu 
podľa svojich zistení. (Aby bolo pozorovanie úspešné, je po-
trebné, aby bola pôda čerstvá. Preto odporúčame pripraviť 
si pôdu dopredu, najlepšie deň pred pozorovaním, prípadne 

Pôda

s. 41 – 44

42

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ Zistiť, čo obsahuje pôda a roztriediť jej zložky na živé, neživé a odumreté súčasti.

pôda z troch rôznych miest – zo záhrady, z lesa, zo školského dvora… (z každej pôdy 
približne jeden plný pohár na zaváranie), lupa, tri papiere, tri poháre na zaváranie, palička 

1. Na suché papiere vysyp pôdu z troch rôznych miest tak, aby vznikli tri kôpky. 

2. Pozoruj voľným okom, čo všetko sa nachádza v pôde. Potom každú kôpku pôdy 
rozhrabávaj paličkou a pozoruj ju pomocou lupy.

3. Roztrieď zložky jednotlivých pôd na živé, neživé a odumreté súčasti.

a) Prečítaj si cieľ, pomôcky a postup. 
b) Napíš a nakresli do tabuľky svoje pozorovanie.
c) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení. 

2

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

Medzi živé súčasti pôdy patria:   

 .

Medzi neživé súčasti pôdy patria:  

 .

Medzi odumreté súčasti pôdy patria:   

 .

Miesto odberu

Živé súčasti pôdy

Neživé súčasti pôdy

Odumreté súčasti 
pôdy

Doplň do pojmovej mapy, z čoho sa skladá pôda.
3

PÔDA

NEŽIV_ SÚČ_STIŽIV_ SÚČ_STI ODUMR_T_ SÚČ_STI

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY
Som zvedavá, čo všetko 

obsahuje pôda.

Možno nájdeme aj 
dážďovku a chrobáky.

42
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ráno pred vyučovaním. Ak je pôda čerstvo odobratá z ne-
jakého miesta (zo  školského dvora, z  parku, zo  záhrady, 
z lesa, z lúky, z poľa, z kvetináča...), je obvykle vlhká. Pôdu 
nekupujeme v obchode, tá býva vysušená, pretože je tepelne 
upravovaná kvôli zničeniu škodcov a buriny.

 43/5
Žiaci uvažujú, akú úlohu má v  pôde voda. Samostatne 
označia červenou pastelkou, kto alebo čo vodu v  pôde 
potrebuje, prípadne ju využíva. Nasleduje okamžitá spo-
ločná spätná väzba, kontrola správnosti a  zdôvodnenie. 
Čokoľvek, čo žiaci logicky zdôvodnia, je akceptovateľnou 
odpoveďou. Je dôležité, aby sa u žiakov rozvíjala kompe-
tencia komunikovať prostredníctvom vlastnej skúsenosti 
o rôznych témach. (Vodu potrebujú: ľudia, byliny, vtáky, 
živočíchy, trávy, obilie, ryby, červy, kry, hmyz, stromy.)

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Rozhodni sa!
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosť o tom, ktoré zložky 
 obsahuje pôda.

Žiaci stoja v  kruhu. Hovoríme im názvy rôznych látok, 
predmetov alebo materiálov. Úlohou žiakov je rozhodnúť 
vopred dohodnutým spôsobom, či sú dané látky, predme-
ty alebo materiály zložkou pôdy. Napr.: Ak je daná látka, 

predmet lebo materiál zložkou pôdy, žiaci urobia 
drep. Ak daná látka, predmet alebo materiál zlož-
kou pôdy nie je, žiaci vyskočia. Príklady slov: piesok, 
voda, sklo, hmyz, červy, cigaretové ohorky, kamienky, 
štrk, olej...
OBMENA: Ak daná látka, predmet alebo materiál 
je zložkou pôdy, žiaci urobia drep. V drepe pokraču-
jú v určovaní, ku ktorej zložke daná látka, predmet 
alebo materiál patrí. Ak patrí k  živej súčasti, žiaci 
v  drepe poskakujú. Ak patrí k  neživej súčasti, žiaci 
si sadnú. Ak patrí daná látka, predmet alebo materiál 
k odumretej časti rastlín a živočíchov, žiaci si ľahnú. 
Ak daná látka, predmet alebo materiál nie je zlož-
kou pôdy, žiaci ostanú v pokoji. Príklady slov: piesok, 
voda, rastlinné listy, sklo, hmyz, červy, cigaretové ohor-
ky, kamienky, štrk, olej...

DOBRÝ NÁPAD – Zhlukovanie
Cieľ:  Naučiť žiakov určiť si vlastné kritérium 
  triedenia.

Do stredu tabule napíšeme slovo pôda. Žiaci hovoria 
slová, ktoré im napadnú v  súvislosti s  daným poj-
mom. Všetky slová zapisujeme na tabuľu. Potom žia-
ci krúžkujú rovnakou farbou slová, ktoré majú niečo 
spoločné. Svoj výber vždy zdôvodnia.

43

Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda, a jej jednotlivé zložky zaradí k živým, neživým 
alebo odumretým súčastiam. Žiak vie uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde 
a dýchajú vzduch prítomný v pôde. Vie uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody.

a) Prečítaj si cieľ a postup. 
b) Podľa postupu navrhni a napíš zoznam pomôcok.
c) Napíš svoje pozorovanie.
d) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení. 

4

POSTUP

CIEĽ

Ak sa vrecko zarosí, znamená 
to, že sa voda v pôde nachádza. 

Pri zahriatí na slnku a teple 
sa voda z pôdy vyparuje. Keďže 
nemá kam uniknúť, zachytáva 

sa na stenách vrecka.

Overiť si, že pôda obsahuje vodu. 

 

 

1. Čerstvú pôdu vlož do priehľadného igelitového vrecka. 

2. Vrecko na hornom okraji niekoľkokrát prelož a dobre 
prelep lepiacou páskou. 

3. Vrecko s pôdou prilep alebo polož na svetlé a teplé miesto na okne. 

4. Pozoruj, či sa igelitové vrecko zarosí. 

 

 

  

Priehľadné igelitové vrecko sa zarosilo/nezarosilo, pretože 

pôda                                                                                            vodu.     

a) Uvažuj, akú úlohu má v pôde voda.
b) Označ , kto alebo čo vodu v pôde potrebuje, prípadne využíva. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.

5

ČLOVEK

STROMY

PIESOK

TRÁVY

SKALY
HLIN

A

HMYZ

OBILIE

BUDOVY

RYBY

ČERVY

VTÁKY

KRY

BYLIN
Y

KAMEŇ

AUTÁ

ŽIV
OČÍC

HY

POMÔCKY

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE
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  44/6
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie.
Spoločne si prečítame cieľ a postup výskumnej akti-
vity, ktorú budeme realizovať. Žiaci podľa postupu 
navrhnú zoznam pomôcok, ktoré spoločne napíšeme 
na tabuľu. Žiaci si môžu pomôcť aj tak, že pomôcky 
vyhľadajú v texte a podčiarknu ich. Nakoniec si žia-
ci pomôcky prepíšu z  tabule na  pripravenú linajku 
v  tabuľke v  pracovnej učebnici. Žiaci uskutočnia 
vo dvojiciach výskumnú aktivitu podľa daného po-
stupu. Spoločne pozorujeme, že po  vložení pôdy 
do  vody sa  začnú uvoľňovať bubliny, pretože pôda 
obsahuje vzduch. (Vzduch je ľahký, preto vo vode ne-
zostáva, ale z nej uniká v podobe bublín.) Pozorova-
nie je náročnejšie, pretože bubliny vzduchu sa z pôdy 
uvoľňujú hneď na začiatku a  rýchlo. Sú ťažšie vidi-
teľné, pretože pôda vodu zakalí. Žiaci napíšu do pra-
covnej učebnice informácie získané pozorovaním. 
Nakoniec urobia vyhodnotenie a doplnia vetu podľa 
svojich zistení. 

  44/7
Žiaci spoločne uvažujú, akú úlohu má v pôde  vzduch. 
Označia zelenou pastelkou, kto alebo čo vzduch v pô-
de potrebuje, prípadne ju využíva. Svoje rozhodnu-
tie sa  pokúsia aj  zdôvodniť. Vzduch potrebujú rastliny 
(byliny, trávy, obilie, kry, stromy), ktoré dýchajú koreňmi 
nachádzajúcimi sa v pôde, a živočíchy, ktoré v pôde žijú 
(krty, červy, hmyz...).

  MOJE POZNÁMKY
Pôda obsahuje živé súčasti, neživé súčasti a odum-
reté súčasti. Medzi živé súčasti patria najmä 
živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú v nej 
prítomný vzduch, rastliny, ich časti a semená. 
Medzi neživé súčasti pôdy patrí voda, vzduch, 
rozdrobené časti kameňov, piesok, íl a hlina. 
Medzi odumreté súčasti pôdy patria odumreté 
časti rastlín a živočíchov.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
Živočíchy v pôde: http://goo.gl/yp31mc

Pôda

s. 41 – 44

44

a) Prečítaj si cieľ a postup. 
b) Podľa postupu navrhni a napíš zoznam pomôcok. 
c) Napíš svoje pozorovanie. 
d) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení. 

6

POSTUP

CIEĽ

Ak sa po vložení pôdy do vody 
začnú uvoľňovať bubliny, pôda 

obsahuje vzduch. Vzduch je 
ľahší ako voda. Preto vzduch 

vo vode nezostáva, ale z nej uniká 
v podobe bublín.

Overiť si, že pôda obsahuje vzduch.

 

1. Nalej do priehľadnej nádoby vodu.

2. Do vody vlož pôdu. 

3. Pozoruj, či sa budú do vody uvoľňovať bubliny vzduchu.

POMÔCKY

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Pôda obsahuje                                   súčasti,                                          súčasti a súčasti.

Medzi živé súčasti patria najmä , ktoré žijú v pôde  a dýchajú v nej prítomný

vzduch, rastliny, ich časti a semená. Medzi neživé súčasti pôdy patrí                               , ,

rozdrobené časti kameňov, piesok, íl a hlina. Medzi odumreté súčasti patria odumreté

časti                                                         a                                                                                .

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

a) Uvažuj, akú úlohu má v pôde vzduch.  
b) Označ , kto alebo čo vzduch v pôde potrebuje, prípadne využíva. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.

7

 

  

Z pôdy sa do vody uvoľňovali/neuvoľňovali bubliny vzduchu, 

pretože pôda                                                                           vzduch.

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY

44
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MOTIVÁCIA
„Jasmínka, prečo vylievaš tú vodu po umytí riadu na tráv-
nik? Veď to sa nesmie!“ kričí Danielko na sestru.  
„A čoby sa nesmelo! Voda ako voda, nie je to tomu trávniku 
jedno?“ odpovedá mu Jasmínka. „Nie, nie je to jedno! V tej-
to vode je saponát, s ktorým si umývala riad, a ten trávniku 
škodí. Ak to ešte párkrát spravíš, tak nám ten trávnik vy-
schne,“ odpovedá Danielko.
„Nemusíš to preháňať,“ zašomre Jasmínka. 
Danielko však to šomranie započul, a tak sa rozhodol Jas-
mínke prečítať príbeh zo svojej obľúbenej knižky.
„Jasmínka, poď, budeme si čítať!“
„Dobre, ale čítam ja,“ odvetila Jasmínka panovačne. 
„Mne je to jedno, pokojne čítaj ty,“ povedal Danielko zmier-
livo.
Kde bolo, tam bolo, žili raz dvaja bratia so svojím staruč-
kým otcom. 
Jedného dňa otec zomrel a  bratom po  ňom zostal celý 
lán pôdy. Rozhodli sa, že si pôdu rozdelia rovným dielom 
a každý si bude gazdovať na svojom kúsku pôdy sám. Oba-
ja si postavili na svojej polovičke domy a vykopali studne. 
Vodu z nich používali v domácnosti. 
Prvý brat sa  o  svoj kus pôdy dobre staral. Pôdu pooral, 
zasadil si  do  nej semienka rastliniek. Rastlinky okopával 
a polieval. Druhý brat sa o pôdu nestaral, umýval si tam 

svoje auto, vylieval na ňu špinavú vodu plnú čistiacich pro-
striedkov a  nečistôt z  domácnosti. Po  niekoľkých rokoch 
si však druhý brat všimol, že voda, ktorú používa zo svojej 
studne, už nie je taká priezračná a nechce ju piť ani jeho 
pes.
Čo myslíte, deti, prečo jeden brat mal vodu čistú aj po mno-
hých rokoch a druhý brat mal vodu zakalenú a nechcel ju 
piť ani jeho pes? 
Keď Jasmínka dočítala a prečítala si otázky na konci prí-
behu, pochopila, že Danielko mal naozaj pravdu. Špinavú 
vodu po umytí riadu už druhýkrát nevyliala na trávnik, ale 
do kanalizácie.

  Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  45/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie. 
Vopred upozorníme žiakov, aby si  na  hodinu priniesli 
pôdu z  rôznych miest (pole/záhrada, nezatrávnená časť 
staveniska, les/park), prípadne pôdu zabezpečíme sami. 
Žiakov rozdelíme do  dvojíc. Každej dvojici rozdáme 
kancelársky papier, na ktorý odsypeme skúmané vzorky 

Pôda a jej úrodnosť

s. 45 – 48

Cieľové kompetencie: 
Žiak dokáže zistiť vlastnosti rôznych typov 
pôd. Vie vytvoriť zo skúmania závery o rôz-
nych vlastnostiach pôd. Žiak pozná pojmy: 
zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie 
pôdy. Žiak vie, že z pôdy sa do vody prítomnej 
v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rast-
liny prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj 
rast.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
pôda z troch rôznych miest (pole/záhrada, 
nezatrávnená časť staveniska, les/park...), 
kancelársky papier, semená rastlín klíčiacich 
rýchlo (fazuľa, hrach a pod.), kvetináče, krhla, 
voda45

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Na rôznych miestach má pôda rôzne zloženie. Závisí to od toho, ako vznikla, 
čo sa do nej v súčasnosti dostáva, či v nej rastú rastliny…

 Zloženie pôdy ovplyvňuje jej úrodnosť.
 Úrodnosť pôdy je schopnosť poskytnúť rastlinám dostatočné množstvo vody 

a živín počas ich života.
 Pôda je veľmi dôležitá, preto ju nesmieme znečisťovať! Človek pomocou pôdy 

získava potravu.

a) Vysyp na papier pôdy z troch rôznych miest tak, aby vznikli tri kôpky. Pôdy pozoruj.
b) Pokús sa pomocou zmyslov opísať vlastnosti každej z nich, napríklad farbu, či sa pôda lepí 

na prsty, či pôda obsahuje vodu…
c) Svoje zistenia si zapíš. 

1

Pôda a jej úrodnosť

POLE/ZÁHRADA
 

 

 

 

 

NEZATRÁVNENÁ 
ČASŤ STAVENISKA

 

 

 

 

 

LES/PARK
 

 

 

 

 

Žiak dokáže zistiť vlastnosti rôznych typov pôd. Vie vytvoriť 
zo skúmania závery o rôznych vlastnostiach pôd. 

45



62

SP
O

ZN
ÁV

A
M

E 
N

EŽ
IV

Ú
 P

RÍ
RO

D
U

 A
 P

RÍ
RO

D
N

É 
JA

VY

Pôda a jej úrodnosť

s. 45 – 48

pôd tak, aby mali žiaci na papieri tri kôpky. Na pa-
pieroch môžu byť dopredu napísané miesta odberu. 
Prípadne si žiaci môžu vyrobiť kartičky, na ktorých 
budú napísané miesta odberu. Tie potom priložia 
k  jednotlivým vzorkám pôd. Pôdu žiaci pozorujú 
pomocou zmyslov a  snažia sa  opísať jej vlastnos-
ti (napríklad: farbu, či sa pôda lepí na prsty, či pôda 
obsahuje vodu...). Svoje zistenia si zapíšu na  linajky 
do pracovnej učebnice. Ako pomôcku môžeme pri-
pnúť na tabuľu piktogramy zmyslov, ktoré využijeme 
pri pozorovaní (nos – čuch, ruka – hmat, oči – zrak). 
Pod každý piktogram napíšeme, čo môžeme týmto 
zmyslom pozorovať, napr.: nos –  vôňa, zápach; oči 
– farba, tvar, súčasti pôdy (listy, ihličie, odpad...), ruka 
– hmat – prítomnosť vody, drobné čiastočky, lepivosť, 
teplo, chlad... Na  záver dvojice odprezentujú svoje 
zistenia, ktoré si navzájom porovnajú. Nezabúdame 
na ocenenie žiakov. Hodnotíme ich prácu vo dvojici, 
nápaditosť pozorovania, dôslednosť pri  zapisovaní 
zistení.

  46/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie, predpokladanie, interpre-
tovanie dát, tvorba záverov.
Metóda využitia konceptuálnych obrázkov slúži na vy-
volanie polemiky predstáv žiakov. Cieľom je práve diskusia 
na základe predchádzajúcich skúseností a predstáv žiakov, 
pričom vopred dané vyjadrenia žiakom pomáhajú vo for-
mulácii myšlienok a pri iniciácii diskusie.
Žiakov upozorníme, že daná úloha je dlhodobá. Je možné 
sa k nej vrátiť, pokiaľ neukončíme pozorovanie a nedopra-
cujeme sa k vyhodnoteniu. Spoločne si prečítame otázku, 
ktorú sa pýta Jasmínka: „Z ktorých miest bude pôda najú-
rodnejšia?“ Žiaci si prečítajú odpovede detí na Jasmínkinu 
otázku. Každý žiak vytvorí predpoklad a zaznačí si červenú 
fajočku k tomu dieťaťu, ktoré má podľa neho pravdu. Svo-
je rozhodnutie zdôvodní. Žiaci v diskusii spoločne navrh-
nú pomôcky a postup, pomocou ktorého sa pokúsia svoj 
predpoklad dokázať. Pomáhame im vhodne zvolenými 
otázkami, napríklad: Čo znamená úrodnosť? Ako by sme 
vedeli dokázať, v ktorej z pôd budú rastliny lepšie rásť? Čo 
by  mala pôda obsahovať, aby v  nej rastlina rástla? Ako 
rozoznáme, v ktorej pôde rastlina lepšie rastie? Ak je však 
pre žiakov ťažké vytvoriť postup, pomôžeme im. Nepo-
máhame však žiakom tak, že im celý postup nadiktujeme. 
Pomáhame im cieleným rozhovorom a otázkami: Čo mu-
síme spraviť ako prvé? Ako to spravíme? Skúste to vyjadriť 
vetou. a pod. Najjednoduchším spôsobom je, že do rôz-
nych vzoriek pôdy zasadia semeno rastliny klíčiacej rých-
lo (napríklad fazule) a  pozorujú, v  ktorej z  pôd vyklíči 

rastlina najrýchlejšie. Žiaci sa  pokúsia svoj predpoklad 
dokázať realizovaním výskumnej aktivity. Napíšu do ta-
buľky informácie získané pozorovaním pomocou čísel 
od 1 po 3 (1 – najúrodnejšia pôda, 3 – najmenej úrodná 
pôda). Porovnajú si  výsledok so  svojím predpokladom. 
Ak sa ich predpoklad potvrdil, vyfarbia pri danom dieťati 
usmiatu tváričku. Nakoniec urobia vyhodnotenie a dopl-
nia vety podľa zistení. (Riešenie výskumnej aktivity nie je 
jednoznačné. Nevieme dopredu stanoviť, ktorá z pôd bude 
najúrodnejšia. Závisí od toho, koľko živín jednotlivé pôdy 
obsahujú. Dokonca žiaci môžu prísť k  rôznym záverom 
o úrodnosti jednotlivých pôd aj preto, lebo záleží aj na ich 
starostlivosti o  dané rastlinky počas výskumnej aktivi-
ty.) Žiakov pred aktivitou upozorníme, že jej cieľom nie 
je dokázať, že ich predpoklad bol správny, prípadne, že 
sa vo svojom predpoklade mýlili. Správne splnená aktivi-
ta neznamená, že sa predpoklad zhoduje so zistením. Cie-
ľom tejto výskumnej aktivity je rozvíjať vedecké myslenie 
žiakov. Dôležité je stanoviť si predpoklad, vedieť ho zreali-
zovať s  danými pomôckami na  základe správneho po-
stupu a nakoniec vytvoriť záver. Ak budeme žiakov viesť 
takýmto spôsobom, predídeme tomu, že budú skresľovať 
výsledky svojho pozorovania len preto, aby sa im potvrdil 
predpoklad.

46

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Jasmínka. Vytvor predpoklad a zaznač 
k dieťaťu, ktoré má podľa teba pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

b) Navrhni a napíš pomôcky a postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad overíš. 
c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
d) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie pomocou čísel od 1 po 3 (1 – najúrodnejšia pôda, 

3 – najmenej úrodná).
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom. 

Ak sa tvoj predpoklad potvrdil, vyfarbi pri danom dieťati .
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

2

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY  

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. Najúrodnejšia je pôda z   

 .

 

 

 

Miesto odberu POLE/ZÁHRADA NEZATRÁVNENÁ ČASŤ 
STAVENISKA LES/PARK

Úrodnosť

Z ktorých miest 
bude pôda 

najúrodnejšia?

Zistiť, z ktorých miest je pôda najúrodnejšia.CIEĽ

Najúrodnejšia 
bude pôda 

z nezatrávnenej 
časti staveniska.

Najúrodnejšia 
bude pôda 

z lesa/z parku.
Najúrodnejšia 

bude pôda z poľa/
zo záhrady.

Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako sa tvoji rodičia alebo starí rodičia starajú 
o úrodnosť pôdy v záhrade, v črepníkoch s rastlinami a pod.

3

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY
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  46/3
Vyzveme žiakov, aby diskutovali o tom, ako sa ich rodi-
čia alebo starí rodičia starajú o úrodnosť pôdy v  záhrade, 
v črepníkoch s rastlinami a pod. Pripomenieme im okopá-
vanie pôdy, rýľovanie pôdy, kyprenie pôdy (aby sa vzduch 
dostal k  rastlinkám), oranie, hnojenie (aby rastliny mali 
dostatok živín). Spoločne si jednotlivé  poľnohospodárske 
úkony vysvetlíme.

  Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  47/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie, predpokladanie, tvorba záverov.
Spoločne si prečítame cieľ, pomôcky a postup výskumnej 
aktivity, ktorú budeme realizovať. Žiaci navrhnú chýbajú-
ci bod postupu, ktorý si zapíšu na pripravené linajky. (Na-
lej do každej vzorky pôdy rovnaké množstvo vody.)  Pozor! 
Vody musí byť toľko, aby pretiekla cez  pôdu do  spodnej 
časti nádoby! Žiaci uskutočnia vo  dvojiciach výskumnú 
aktivitu podľa daného postupu. Napíšu do  pracovnej 
učebnice informácie získané pozorovaním. Nakoniec 
urobia vyhodnotenie a doplnia vety podľa svojich zistení. 

Na záver diskutujeme so žiakmi o tom, aký vplyv má 
na úrodnosť pôdy rýchlosť prijímania a prepúšťania 
vody a rýchlosť vysychania. (Pôda, ktorá rýchlo pri-
jíma a prepúšťa vodu, ju rýchlo stráca. To znamená, 
že rastliny, ktoré žijú v  takejto pôde, treba častejšie 
polievať, pretože im hrozí, že môžu vyschnúť a zahy-
núť. Naopak, pôda, ktorá vodu prepúšťa veľmi ťažko, 
je tiež pre  rastliny nevhodná, pretože je premočená. 
Ak pôda udržiava dlho veľké množstvo vody, korene 
rastlín môžu zhniť a  rastlina uhynie. V  takejto pôde 
sa nenachádza ani vzduch, ktorý je pre koreň tiež veľ-
mi dôležitý. 

47

Žiak pozná pojmy: zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie pôdy. Žiak vie, že z pôdy sa do vody prítomnej 
v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj rast. 

a) Prečítaj si cieľ, pomôcky a postup. c) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie.  
b) Doplň chýbajúci bod postupu. d) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

4

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Úrodnosť pôdy je ovplyvnená aj tým, ako dokáže prijímať vodu, udržať ju a prepúšťať. 
 Čím rýchlejšie pôda vodu prijíma a prepúšťa, tým menej času majú rastliny na prijímanie vody 

z nej koreňmi. 
 Ak pôda udržiava dlho veľké množstvo vody, korene rastlín môžu zhniť a rastlina uhynie. 

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ Overiť si, či každá pôda rovnako rýchlo prepúšťa 
vodu a rovnako rýchlo vysychá. 

plastové fľaše rozrezané napoly – vrchná časť zasunutá 
do spodnej ako lievik, vzorky rôznych pôd, voda, 
odmerka, staré noviny 

1. Otvory lievikov upchaj pokrčenými novinami. 

2. Do každého lievika nasyp jednu odmerku pôdy. 
(Do každého daj iný druh pôdy a lievik označ 
podľa toho, odkiaľ bola vzorka pôdy odobraná.) 

3.  

 

4. Porovnaj, ako rýchlo prepúšťajú vodu jednotlivé pôdy. 

5. Rýchlosť prepúšťania vody zapíš pomocou čísel: 1 – najrýchlejšie, 3 – najpomalšie.

6. Nechaj vzorky pôdy stáť štyri dni na suchom mieste. Pozoruj, ktorá pôda vyschla 
najskôr.

7. Rýchlosť vysychania pôdy zapíš pomocou čísel: 1 – najrýchlejšie, 3 – najpomalšie. 

Miesto odberu Rýchlosť 
prepúšťania vody

Rýchlosť 
vysychania pôdy

Pôdy prepúšťajú/neprepúšťajú rovnako rýchlo vodu.
Pôdy vysychajú/nevysychajú rovnako rýchlo .

47
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Pôda a jej úrodnosť

s. 45 – 48

  48/5
Žiaci pozorujú obrázky. Porozprávajú podľa nich, čo 
všetko sa dostáva do pôdy a znečisťuje ju. Rozvinie-
me spoločne so  žiakmi diskusiu o  tom, že pôda je 
pre  život človeka veľmi dôležitá, pretože pomocou 
nej človek získava potravu. Zameriame sa na to, čo 
by sme mali robiť, aby sme neznečisťovali pôdu.

  48/6
Daná úloha plynulo nadväzuje na  predchádzajúcu 
úlohu. Žiaci si vyberú jeden zo  spôsobov znečisťo-
vania pôdy z  úlohy 5. Vyrobia si  plagát o  tom, čo 
by mali ľudia robiť, aby predišli tomuto znečisťova-
niu. Môžu kresliť, dolepovať obrázky, dopisovať in-
formácie. Podľa zloženia triedy môžu žiaci pracovať 
aj vo dvojiciach alebo v menších skupinách. Plagáty 
žiaci prezentujú pred ostatnými spolužiakmi. 

  Moje poznámky
Na rôznych miestach má pôda rôzne zloženie. 
Zloženie pôdy ovplyvňuje jej úrodnosť. Pôda je 
veľmi dôležitá, preto ju nesmieme znečisťovať! 
Úrodnosť pôdy je ovplyvnená aj tým, ako 
dokáže prijímať vodu, udržať ju a prepúšťať.

  INŠPIRUJTE SA 

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Pôda: http://goo.gl/xuVrrL
Druhy pôd: http://goo.gl/eO6w40

48

Pozoruj obrázky. Porozprávaj podľa nich, čo všetko sa dostáva do pôdy a znečisťuje ju. 
5

a) Vyber si jeden zo spôsobov znečisťovania pôdy z úlohy 5. 
b) Vyrob si plagát o tom, čo by mali ľudia robiť, aby predišli tomuto znečisťovaniu. 

Môžeš kresliť, dolepovať obrázky, dopisovať informácie. 

6

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníkov cestovateľov.

Na rôznych miestach má                              rôzne zloženie. Zloženie pôdy ovplyvňuje jej .

Pôda je veľmi dôležitá, preto ju nesmieme ! Úrodnosť pôdy je ovplyvnená 

aj tým, ako dokáže prijímať                                        , udržať ju  a prepúšťať.

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

hnojenie umelými hnojivami

chemikálie z tovární

vypúšťanie odpadu do vodypresakovanie olejov do pôdy

výfukové plyny z motorových vozidiel

nepovolené skladovanie odpadu

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY
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Rozpúšťanie látok vo vode

s. 49 – 51

MOTIVÁCIA
Dnes išli Danielko a  Jasmínka na  návštevu k  starým ro-
dičom. Hneď ako vošli do  dverí, zbadali, že niečo nie je 
v  poriadku. Starý otec ich nevítal medzi dverami svojím 
láskavým úsmevom. Vo dverách sa objavila len ustaraná 
stará mama. 
„Starý otec ochorel. Má chrípku a necíti sa dobre. A k tomu 
mám toľko roboty, že neviem, kde mi hlava stojí!“ povedala 
jedným dychom stará mama. 
„Neboj sa, my ti pomôžeme!“ zaštebotali obe deti. „Môžeme 
mu uvariť čaj!“ navrhla Jasmínka. 
„To  je výborný nápad!“ povedala stará mama a  zaviedla 
deti do kuchyne. 
Jasmínka a Danielko milujú kuchyňu starých rodičov. Vo-
nia bylinkami, ktoré má stará mama uložené v plátených 
vrecúškach nad kuchynskou linkou. Jasmínka otvorila jed-
no vrecúško a vybrala z neho za hrsť sušeného podbeľu. 
„Ten je na prechladnutie najlepší,“ povedala. 
Nasypala bylinky do šálky, zaliala ich horúcou vodou a sle-
dovala, ako voda pomaly mení farbu na žltú. Keď sa by-
linky vylúhovali, scedila ich a osladila čaj medom, pretože 
starý otec má rád sladký čaj. Čaj nechala chladnúť na stole 
a odbehla za starou mamou, či niečo nepotrebuje. 
Medzitým však vbehol do  kuchyne Danielko. Zbadal 
na  stole čaj a pomyslel si, že Jasmínka ho určite zabudla 

osladiť. Dal do šálky dve lyžičky cukru tak, ako to vídal ro-
biť starú mamu. Zrazu za oknom zaštekal psík a Danielko 
za ním vybehol von. 
Do  tretice vošla do  kuchyne stará mama. Tiež zbadala 
na stole čaj a povzdychla si: 
„To sú mi pomocníci, určite zabudli ten čaj osladiť!“ a pri-
dala do šálky ďalší cukor. 
Zobrala šálku s čajom a zaniesla ju starému otcovi. Starý 
otec sa schuti napil a potmehúdsky sa na všetkých usmial. 
„Kto varil ten čaj?“ opýtal sa. Danielko s Jasmínkou na seba 
nechápavo pozreli. 
Starý otec však nič nepovedal a čaj spokojne vypil, aj keď 
bol presladený.   

Otázky k textu:
Ako je možné, že si Danielko ani stará mama nevšimli, že 
v čaji je už med aj cukor?
Ako mohli zistiť prítomnosť medu a cukru v čaji?

 Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie skúmať rozpúšťanie látok vo vode. 
Dokáže vytvoriť záver o tom, ktoré látky 
sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie. Žiak vie 
skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné 
rozpúšťanie urýchliť. Vie jednoducho vysvetliť, 
čo sa deje s látkou, ktorá sa vo vode rozpúšťa.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
priesvitné poháre, voda, rôzne látky na rozpúšťanie 
(cukor, kuchynská soľ, múka, krieda, olej, koráliky, 
prášok na pranie, piesok a pod.), lyžičky alebo 
špajdle na miešanie, vrchnáky z plastových fl iaš, 
poháre na zaváranie s viečkom, voda

49

Rozpúšťanie látok vo vode
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Rozpúšťanie látok znamená, že sa čiastočky rozpúšťanej látky premiešajú 
s čiastočkami vody tak, že jednotlivé čiastočky nevieme rozoznať voľným okom.

 Rozpúšťanie látok môžeme urýchliť.
 Niektoré látky sa po pridaní do vody rozpúšťajú, iné zas nie. 

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Danielko. Vytvor predpoklad a zaznač 
k dieťaťu, ktoré má podľa teba pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

b) Navrhni a napíš pomôcky a postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad overíš. 
c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
d) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie.
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom. Ak sa tvoj predpoklad 

potvrdil, vyfarbi pri danom dieťati .
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

1
Rozpúšťajú sa 

vo vode všetky látky?

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

Zistiť, či sa vo vode rozpúšťajú všetky látky.

 

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. Vo vode sa rozpustí   

 .

 

 

Látka Rozpúšťa sa vo vode Nerozpúšťa sa vo vode

Vo vode sa rozpúšťa
 každá látka.

Vo vode sa 
nerozpúšťa 

žiadna látka.

Niektoré látky sa 
vo vode rozpúšťajú 

a iné nie.

CIEĽ

Žiak vie skúmať rozpúšťanie látok vo vode. Dokáže vytvoriť 
záver o tom, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie. 
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Rozpúšťanie látok vo vode

s. 49 – 51

  49/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie, predpokladanie, klasifi -
kácia, tvorba záverov. 
Pred  začiatkom tejto výskumnej aktivity vedieme 
so žiakmi diskusii o tom, čo podľa nich znamená, že 
látky sa vo vode rozpúšťajú. Zistíme, akými detskými 
predstavami (prekonceptmi) žiaci disponujú. Žiaci 
totiž musia mať pred  samotným skúmaním jasno 
v tom, kedy hovoríme, že látka sa vo vode rozpustila. 
Preto odporúčame použiť na túto výskumnú aktivitu 
látky, ktorých čiastočky sú po vložení do vody dobre 
rozpoznateľné voľným okom, prípadne látky, ktoré sú 
vo vode rozpustné. Neodporúčame používať tekuté 
látky, ako napríklad mlieko, sirup a pod. Tieto látky 
sa vo vode nerozpúšťajú, len sa s vodou premiešajú, 
čo však nie je pozorovateľné voľným okom. Metóda 
využitia konceptuálnych obrázkov slúži na vyvolanie 
polemiky predstáv žiakov. Jej cieľom je práve diskusia 
na  základe predchádzajúcich skúseností a  predstáv 
žiakov, pričom vopred dané vyjadrenia detí pomáhajú 
žiakom vo formulácii myšlienok a pri iniciácii disku-
sie.
Spoločne si prečítame otázku, ktorú sa pýta Daniel-
ko: „Rozpúšťajú sa vo vode všetky látky?“ Žiaci si pre-
čítajú odpovede detí na otázku Danielka. Každý žiak 
vytvorí predpoklad a zaznačí si červenú fajočku k dieťaťu, 
ktoré má podľa neho pravdu. Svoje rozhodnutie zdô-
vodní. Žiaci najprv spoločne navrhnú postup, pomocou 
ktorého sa pokúsia svoj predpoklad dokázať. Postup za-
píšeme na tabuľu a žiaci si ho prepíšu do pracovnej učeb-
nice na pripravenú linajku. Keď máme postup zapísaný, 
spoločne navrhneme pomôcky, ktoré budeme potrebo-
vať. Žiakom pri tvorbe postupu a navrhovaní pomôcok 
pomáhame vhodne zvolenými otázkami, napr.: Čo zna-
mená, že látka sa  rozpúšťa vo  vode? Ako môžeme zistiť, 
že látka sa  vo  vode rozpúšťa? Rozpúšťali ste už niekedy 
nejakú látku vo vode? Viete, kde by sa mohlo rozpúšťanie 
látok vo vode využívať? Ktoré látky by  sa mohli vo vode 
rozpúšťať?
Žiaci sa  pokúsia svoj predpoklad dokázať realizovaním 
výskumnej aktivity. Do tabuľky napíšu informácie získané 
pozorovaním. Ak sa látka vo vode rozpustí, môžu do ta-
buľky zaznačiť fajočku, ak sa nerozpustí, zaznačia krížik. 
Prípadne môžu využiť iné značky. Nakoniec si porovnajú 
výsledok s predpokladom. Ak sa ich predpoklad potvrdil, 
vyfarbia pri  danom dieťati usmiatu tváričku. Nakoniec 
urobia vyhodnotenie a doplnia vety podľa zistení. Na roz-
púšťanie odporúčame zvoliť látky, ktoré sa  rozpúšťajú, 
ako aj látky, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode, napr.: cukor, 
kuchynskú soľ, koráliky, prášok na pranie, piesok, kriedu... 

Vhodné je, ak si žiaci zvolia rozmanité látky, aby mohli 
pozorovať rozpúšťanie čo najväčšieho počtu látok.

DOBRÝ NÁPAD – Zakreslenie pozorovania 
Cieľ:  Upevniť u žiakov poznatky o rozpúšťaní látok 
 vo vode.

Pomôcky: papier s nakreslenými prázdnymi nádobami 
pre každého žiaka

Výsledky pozorovania z úlohy 1 na strane 49 si môžu žia-
ci nakresliť na papier. Každému žiakovi rozdáme papier, 
na  ktorom sú nakreslené prázdne nádoby (fľaše). Počet 
nádob je daný počtom skúmaných látok. Žiaci nakreslia 
do fl iaš, ako vyzerala voda, keď do nej pridali danú látku, 
ktorej rozpúšťanie skúmali.

  50/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie, predpokladanie, tvorba záverov. 
Spoločne si prečítame cieľ, pomôcky a postup výskumnej 
aktivity, ktorú budeme realizovať. Žiaci spoločne navrhnú 
a zaznačia si do tabuľky tri spôsoby, ktorými by sa mohlo 
urýchliť rozpúšťanie kuchynskej soli vo  vode. Môžu 
si  pomôcť rozhovorom Danielka s  Jasmínkou (napr.: 

50

a) Porozprávaj, kde všade sa využíva urýchľovanie rozpúšťania rôznych látok vo vode.
b) Označ  tie spôsoby, ktoré sa využívajú aj u vás doma.

3

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ Zistiť, akým najrýchlejším spôsobom je možné rozpustiť soľ vo vode. 
PRÁCA V SKUPINÁCH

poháre na zaváranie s viečkom, voda, soľ (vo všetkých výskumných aktivitách, kde sa 
používa soľ, odporúčame používať kuchynskú soľ), vrchnák z plastovej fľaše

1. Nalejte do polovice pohára vodu. 

2. Postupne pridajte do pohára s vodou tri zarovnané vrchnáky soli. 

3. Na pokyn vyučujúceho začne každá skupina dohodnutým spôsobom rozpúšťať 
rovnaké množstvo soli vo vode. 

4. Skupina sa ozve vtedy, keď sa ich soľ vo vode v pohári úplne rozpustí. 

Spôsob rozpúšťania PREDPOKLAD SKUTOČNOSŤ

1.

2.

3.

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil.

Najrýchlejší spôsob, ako rozpustiť soľ vo vode,   . 

Najpomalší spôsob je   . 

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY

a) Prečítaj si cieľ, pomôcky a postup. 
b) Navrhnite spoločne so spolužiakmi tri spôsoby, ako by sa mohlo urýchliť rozpúšťanie soli 

vo vode. Pracujte v troch skupinách. Každá skupina bude soľ rozpúšťať iným spôsobom. 
c) Vytvor predpoklad, pomocou ktorého spôsobu sa soľ rozpustí najrýchlejšie. 

Napíš ho do tabuľky pomocou čísel od 1 po 3 (1 – najrýchlejší spôsob, 3 – najpomalší spôsob). 
Svoje rozhodnutie zdôvodni.

d) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
e) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie. 
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení. 

2

Mohol by som soľ 
v pohári s vodou 

pretrepať.

 Mohla by som soľ 
v pohári s vodou 
miešať lyžicou.

50
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miešaním, pretrepaním, zohrievaním...). Žiakov rozdelí-
me do troch skupín. Každá skupina bude kuchynskú soľ 
rozpúšťať iným spôsobom. Žiaci vytvoria predpoklad, 
pomocou ktorého spôsobu sa  kuchynská soľ rozpustí 
najrýchlejšie. Napíšu ho do tabuľky pomocou čísel od 1 
do 3 (1 – najrýchlejší spôsob, 3 – najpomalší spôsob). Svoje 
rozhodnutie zdôvodnia. Žiaci sa pokúsia svoj predpoklad 
dokázať realizovaním výskumnej aktivity. Do  tabuľky 
si spoločne zaznačíme informácie získané pozorovaním. 
Nakoniec si  žiaci porovnajú výsledok s  predpokladom 
a  doplnia vety podľa zistení. Na  záver diskutujeme 
so žiakmi o tom, ako môžeme v bežnom živote využiť zis-
tené závery. (Napríklad v polievke sa kuchynská soľ rozpus-
tí najlepšie, keď je teplá, cukor sa najlepšie rozpustí v tep-
lom čaji, prášok na pranie sa v práčke lepšie rozpustí, keď 
sa voda v bubne pretáča, prípadne, keď sa perie pri vyšších 
teplotách...) 

 50/3
Žiaci porozprávajú, kde všade sa  využíva urýchľovanie 
rozpúšťania rôznych látok vo vode. Pomáhajú si obrázka-
mi. Označia zelenou fajočkou spôsoby, ktoré sa využívajú 
aj u nich doma. Rozprávajú aj o ďalších situáciách, ktoré 
poznajú. 

  51/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie, predpokladanie, klasifi -
kácia, tvorba záverov. 
Žiaci si samostatne prečítajú cieľ a začiatok postupu 
výskumnej aktivity, ktorú budeme realizovať. Disku-
tujeme o  tom, ako si  žiaci predstavujú priebeh po-
zorovania. Spoločne doplníme chýbajúce pokračova-
nie postupu, na základe ktorého zistíme, ktoré látky 
sa vo vode rozpúšťajú a ktoré sa vo vode nerozpúš-
ťajú.

Príklad doplneného postupu: 

2. Pridaj do pohára s vodou cukor a zamiešaj lyžičkou. 
3. Zapíš do tabuľky, čo pozoruješ. 

Takýmto spôsobom žiaci postupne vyskúšajú roz-
pustnosť všetkých látok uvedených v  tabuľke. Na-
koniec podľa postupu a na základe tabuľky navrhnú 
zoznam pomôcok (pohár, lyžička, voda, cukor, soľ, 
múka, krieda, olej). Po doplnení postupu a pomôcok 
vytvoria žiaci predpoklad, ktorá z látok sa vo vode roz-
pustí a ktorá látka sa vo vode nerozpustí. Svoj predpo-
klad zaznačia do  tabuľky –  správnu odpoveď môžu 
zakrúžkovať, nesprávnu odpoveď môžu prečiarknuť. 

Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Pokúsia sa  svoj predpo-
klad dokázať realizovaním výskumnej aktivity. Do  ta-
buľky si žiaci zaznačia informácie získané pozorovaním. 
Nakoniec urobíme vyhodnotenie a doplníme vety podľa 
zistení. Predpoklad žiakov sa potvrdil, ak vo všetkých prí-
padoch správne predpokladali rozpustnosť látok. Vo vode 
sa rozpúšťajú: cukor, soľ. Vo vode sa nerozpúšťajú: múka, 
krieda a olej. 

  Moje poznámky
Rozpúšťanie látok znamená, že sa čiastočky 
rozpúšťanej látky premiešajú s čiastočkami vody 
tak, že jednotlivé čiastočky nevieme rozoznať 
voľným okom.

 INŠPIRUJTE SA 
Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
Rozpúšťanie: http://goo.gl/yOVzLY

51

a) Prečítaj si cieľ a začiatok postupu. 
b) Doplň chýbajúce pokračovanie postupu, ktorým zistíš, ktoré látky sa vo vode 

rozpúšťajú a ktoré nie, navrhni pomôcky. 
c) Vytvor predpoklad, ktorá z látok sa vo vode rozpúšťa a ktorá sa nerozpúšťa. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni. 
d) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
e) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie. 
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení. 

4

Doplň vetu. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Rozpúšťanie                                      znamená, že sa čiastočky látky premiešajú

s čiastočkami vody tak, že jednotlivé nevieme rozoznať voľným okom.

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Overiť, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie.

1. Nalej do pohára vodu. 

2. Pridaj do pohára s vodou  

3.  

 

4. Postup opakuj s ďalšími látkami.

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. 

Vo vode sa rozpúšťajú   .

Vo vode sa nerozpúšťajú   .

Látka
Rozpúšťa sa vo vode? Čo sa zmenilo?

PREDPOKLAD SKUTOČNOSŤ Farba Vôňa

cukor áno – nie áno – nie

soľ áno – nie áno – nie

múka áno – nie áno – nie

krieda áno – nie áno – nie

olej áno – nie áno – nie

POSTUP

POMÔCKY  

CIEĽ

Žiak vie skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné rozpúšťanie urýchliť. 
Vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo vode rozpúšťa. 
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Odparovanie vody a fi ltrácia

s. 52 – 54

MOTIVÁCIA 
Jasmínka miluje sobotné rána. Vtedy sa nik nikam ne-
ponáhľa. Nemusí sa skoro ráno vstávať a všetko je trošku 
spomalené. Dnešná sobota je však iná. Mamička sa  ešte 
nevrátila zo služobnej cesty a ocko išiel pomôcť starému ot-
covi. Danielko a Jasmínka zostali ráno doma sami. Otecko 
im stihol pripraviť raňajky, ale poprosil Jasmínku, aby čaj 
k raňajkám urobila ona. Jasmínka zobrala čajník, naliala 
doň vodu a  postavila ho na  sporák. Pripravila si  vrecúš-
ka s čajom a čakala, kým sa voda začne variť. Medzitým 
sa už zobudil aj Danielko. Zavolal na Jasmínku z obývačky, 
aby si s ním išla pozrieť rozprávky. Jasmínka skontrolova-
la čajník s vodou, ktorej sa veru ešte vrieť nechcelo, a tak 
si pomyslela, že má ešte dosť času. Odbehla za Danielkom, 
že sa aspoň pozrie, čo dávajú v televízii. 
Po chvíli však vykríkla: „Juj, voda! Skoro som na ňu zabudla!“ 
Obe deti vošli do kuchyne. Voda veselo vrela, len sa z nej 
parilo. Jasmínka vypla sporák a začala zalievať čaj. Všimla 
si, že nemá dosť vody. 
„Málo vody si napustila! Čo si na mňa zabudla?“ čudoval 
sa Danielko. 
„Ale nie! Vody som dala dosť. Len som sa zdržala v obý-
vačke. Voda sa varila dlho, a  tak sa z nej veľa vyparilo,“ 
povedala Jasmínka. 
„Aha, voda sa vyparila tak, ako sa ja vyparím z kuchyne, 
keď sa má umývať riad!“ šibalsky žmurkol Danielko a na-
lial novú vodu do čajníka.

 Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 52/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie, predpokladanie, meranie, tvorba 
záverov. 
Nadviažeme na  úvodnú motiváciu a  vedieme so  žiak-
mi riadený rozhovor o tom, čo myslel Danielko tým, že 
sa zvykne vypariť z kuchyne. Na základe rozboru zistíme, 
že v  tomto prípade slovo vypariť sa  znamená zmiznúť. 
Ak sa však vyparí voda, neznamená to, že zmizne. Voda 
sa vplyvom tepla mení na paru – odparí sa, čiže zmení 
skupenstvo z  kvapalného na  plynné. Diskusiou o  tom, 
ako sa mohla voda vypariť, zisťujeme, akými predstavami 
žiaci disponujú. Metóda využitia konceptuálnych obráz-
kov slúži na vyvolanie polemiky predstáv žiakov. Jej cieľom 
je diskusia na základe predchádzajúcich skúseností a pred-
stáv žiakov, pričom vopred dané vyjadrenia detí pomáhajú 
žiakom vo formulácii myšlienok a pri iniciácii diskusie.
Spoločne so  žiakmi si  prečítame otázku, ktorú sa  pýta 
Jas mínka: „Ako zistím, že je v slanej vode rozpustená soľ?“ 
Žiaci vytvoria predpoklad a  zaznačia si  červenú fajočku 
k dieťaťu, ktoré má podľa nich pravdu. Svoje rozhodnutie 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť 
látky vo vode. Vie opísať na základe pozoro-
vania proces fi ltrácie a vie, čo je odparovanie. 
Žiak vie vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje 
s vodou a s látkou, ktorá bola vo vode rozpus-
tená. 

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
voda, kuchynská soľ, lyžička, textilná vreckovka, 
miska, nádoby na vodu, plastové fľaše, fi ltračný 
papier, textil, kamienky, piesok, pôda, nožnice, 
obväz, kuchynské utierky, špongia, noviny, uterák
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Odparovanie vody a filtrácia
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Odparovanie je metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky rozpustnej 
pevnej látky od vody.

 Odparovaním sa voda vplyvom tepla zmení na paru. Voda sa odparí a čiastočky rozpustnej 
pevnej látky zostanú v nádobe.

3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Jasmínka. Vytvor predpoklad a zaznač 
k dieťaťu, ktoré má podľa teba pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

b) Navrhni a napíš pomôcky a postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad overíš. 
c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
d) Napíš svoje pozorovanie.
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom. Ak sa tvoj predpoklad 

potvrdil, vyfarbi pri danom dieťati .
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

1 Ako zistím, že je v slanej 
vode rozpustená soľ?

Zistiť, akým spôsobom sa dá overiť, že je v slanej vode rozpustená soľ.

 

 

 

 

 

 

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil.

To, že je v slanej vode rozpustená soľ, som zistil/-a tak,  

  .

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

Prelejem slanú vodu cez 
textilnú vreckovku a soľ 

mi na nej zostane.

Nechám slanú vodu 
v nádobe na teplom 

slnečnom mieste. Voda 
sa odparí a zostane 

v nej len soľ.

Soľ vyberiem z vody 
pomocou lyžičky.

CIEĽ
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zdôvodnia. Spoločne navrhneme a  napíšeme na  linajky 
v tabuľke v pracovnej učebnici postup, pomocou ktorého 
sa žiaci pokúsia svoj predpoklad overiť, a pomôcky, ktoré 
budú pri výskumnej aktivite potrebovať. Pomáhame im 
vhodne zvolenými otázkami. Žiaci sa pokúsia svoj pred-
poklad dokázať. Pozor! Pri  výskumnej aktivite použije-
me malé množstvo vody, aby sa čo najrýchlejšie odparila 
a  výskumná aktivita netrvala zbytočne dlho. (Aktivitu 
môžeme prípadne rozdeliť do  dvoch vyučovacích hodín. 
Na  prvej hodine žiaci vytvoria predpoklad a  vykonajú 
samotnú výskumnú aktivitu a  na  druhej hodine zapíšu 
pozorovanie a vyhodnotenie.) Čím viac soli vo vode roz-
pustíme, tým bude výsledok lepšie pozorovateľný. Žiaci 
napíšu do pracovnej učebnice svoje pozorovanie. Nako-
niec si  porovnajú výsledok s  predpokladom. Ak sa  ich 
predpoklad potvrdil, vyfarbia pri danom dieťati usmiatu 
tváričku. Nakoniec urobia vyhodnotenie a  doplnia vety 
podľa zistení. 

  Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  53/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, predpokladanie, tvorba záverov.
Žiakom predostrieme otázku, čím by sme mohli vy-
čistiť vodu v pohári od sypaného čaju, od zalievanej 
kávy alebo vodu v bazéne od trávy a nečistôt. Plynu-
le prejdeme k riadenému rozhovoru o tom, že zne-
čistenú vodu nie je jednoduché vyčistiť, a  preto je 
potrebné používať predmety a materiály, ktoré nám 
pri  čistení môžu pomôcť, používame ich ako fi lter. 
Vysvetlíme žiakom, že fi lter nám pomáha vyčistiť 
znečistenú vodu. Prelievaním takejto vody cez fi lter 
čiastočky pevnej nerozpustnej látky zostanú na fi ltri 
a ostatná voda cezeň pretečie. Ako fi lter nám môžu 
slúžiť rôzne materiály a predmety.
Rozdelíme žiakov do dvojíc. Pre každú dvojicu si vo-
pred pripravíme pomôcky. Podľa návodu rozstrihne-
me dve plastové fľaše vodorovne. Do  spodnej časti 
vložíme vrchnú časť (hrdlom dole) ako lievik. Vytvo-
ríme tak dva jednoduché modely čističky vôd. V jed-
nom modeli použijeme ako fi lter fi ltračný papier 
(papier z kávovaru, prípadne naskladanú kuchynskú 
papierovú utierku). V  druhom modeli použijeme 
ako fi lter kus zloženej textilnej látky (látka musí pre-
púšťať vodu – vreckovka, utierka, bavlnená šatka...). 
Žiaci si  samostatne prečítajú cieľ, pomôcky a postup 
pozorovania. Vytvoria predpoklad, pomocou ktorého 
fi ltra sa  vyčistí znečistená voda. Predpoklad si  na-
píšu do tabuľky pomocou čísel od 1 do 3 (1 – voda 

sa úplne vyčistila, 2 – voda sa čiastočne vyčistila, 3 – voda 
sa vôbec nevyčistila). Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Pokú-
sia sa  svoj predpoklad dokázať realizovaním výskumnej 
aktivity. Znečistia vodu v pohári rôznymi látkami a po-
tom ju pomaly prelejú cez fi ltre. Filtrovanie opakujú vždy 
s  čistými fi ltrami, kým voda nebude na  pohľad čistá. 
Do  tabuľky napíšu svoje pozorovanie. Nakoniec si  žiaci 
porovnajú výsledok s predpokladom a doplnia vety podľa 
zistení.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Dajme hlavy dokopy
Cieľ:  Upevniť u žiakov pojmy týkajúce sa odparovania 
 a fi ltrácie.

Pomôcky: kancelársky papier, perá

Žiakov rozdelíme do skupín po štyroch. Každej skupine 
rozdáme kancelársky papier a pero. Všetkým skupinám 
položíme naraz hádanku o niektorom z pojmov, týkajú-
cich sa  odparovania alebo fi ltrácie. Príklady hádaniek:  
Metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky nerozpust-
nej pevnej látky od vody, sa volá (fi ltrácia). Vymenuj as-
poň tri veci, ktoré môžeme použiť ako fi lter (papier, textil, 
sito). Povedz aspoň tri situácie, kde sa môžeš stretnúť s fi l-
tráciou (sitko na čaj, fi lter v kávovare, sitko v umývadle, 
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Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Filtrácia je metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky 
nerozpustnej pevnej látky od vody. 

 Môžeme ich oddeliť pomocou prelievania cez filter – papier, textil, sito…
 Voda cez filter pretečie, čiastočky nerozpustnej pevnej látky zostanú na filtri. 

Napríklad káva zostane na filtri v kávovare alebo čaj na sitku…

Ako len oddelím 
špagety od vody? 

a) Prečítaj si cieľ, pomôcky a postup. 
b) Vytvor predpoklad, pomocou ktorého filtra sa znečistená voda vyčistí. Napíš ho do tabuľky 

pomocou čísel od 1 po 3 (1 – voda sa úplne vyčistila, 2 – voda sa čiastočne vyčistila, 
3 – voda sa vôbec nevyčistila). Svoje rozhodnutie zdôvodni.

c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať. 
d) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie. 
e) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení. 

2

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ

1. Rozstrihni fľašu 
vodorovne na polovicu.

2. Vlož odstrihnutý kus 
plastovej fľaše do jej 

spodnej časti ako lievik.

3. Do lievika vlož 
filtračný papier.

4. Do druhej rovnako pripravenej 
fľaše vlož poskladaný kus textilu.

Zistiť filtrovaním, cez ktorý druh filtra sa voda vyčistí. 

dve plastové fľaše, filtračný papier, textil, kamienky, piesok, pôda, voda v pohári

 1. Vyrob si jednoduchý model čističky vôd podľa návodu Danielka a Jasmínky. 

 2. Vodu v pohári znečisti tak, že do nej nasypeš kamienky, piesok, pôdu…
 Všetko zamiešaj.

 3. Nalej znečistenú vodu do pripravených lievikov s filtrami. 

 4. Pozoruj, čo sa deje. 

 5. Opakuj čistenie vody s daným druhom filtra dovtedy, kým voda nebude na pohľad čistá. 

Druh filtra
Čistota vody

Počet čistení
PREDPOKLAD SKUTOČNOSŤ

filtračný papier

textil

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. 

Znečistená voda sa vyčistila cez   .

Návod na výrobu jednoduchého modelu čističky vôd

Žiak vie navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky vo vode. Vie opísať na základe 
pozorovania proces filtrácie a vie, čo je odparovanie. Žiak vie vysvetliť, čo sa 
pri odparovaní deje s vodou a s látkou, ktorá bola vo vode rozpustená. 
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Odparovanie vody a fi ltrácia

s. 52 – 54

vodný fi lter). Metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť 
čiastočky rozpustnej pevnej látky od vody, sa nazýva 
(odparovanie). Vplyvom čoho sa pri odparovaní voda 
zmení na  paru? (tepla) Žiaci v  skupine sa  poradia 
a  dohodnú sa  na  jednej správnej odpovedi, ktorú 
napíšu na  papier. Skontrolujeme riešenia skupín. 
Ak skupina odpovedala správne, získa bod. Pokra-
čujeme ďalšou hádankou. Na záver spočítame body 
skupín a vyhodnotíme prácu žiakov.

  54/3
Žiaci navrhnú a vyskúšajú ďalšie materiály, cez ktoré 
by sa mohla voda vyčistiť (novinový papier, gáza, sit-
ko, špongia na umývanie...). Zdôvodnia výber týchto 
materiálov, ktoré by mohli fungovať ako fi lter. Ak sú 
v triede spojené ročníky, môžu žiakom pomôcť ich 
starší spolužiaci.
Cieľom tejto úlohy je, aby si žiaci uvedomili, že ako 
fi lter môže slúžiť taký predmet alebo materiál, kto-
rý v sebe dokáže zachytávať rôzne drobné čiastočky 
pevnej nerozpustnej látky. U žiakov tak rozširujeme 
vedomosť o rôznych materiáloch, ktoré môžeme po-
užívať ako fi lter.

  54/4
Žiaci porozprávajú podľa obrázkov, kde všade a na čo 
sa využíva fi ltrácia (sieťka na čistenie bazénov – používa 
sa na zachytávanie spadnutého lístia, hmyzu a  iných ne-
čistôt v  bazénoch, sitko na  precedenie čaju –  používa 
sa  na  zachytávanie lístkov čaju, kávový fi lter –  používa 
sa na fi ltrovanie kávy, zachytáva rozomleté zrnká kávy, fi l-
ter na čistenie pitnej vody – používa sa na zachytávanie 
nečistôt, ktoré sa  vo  vode nachádzajú, sitko v  umývadle 
– zachytáva nečistoty, zabraňuje tak, aby sa nečistoty do-
stali do odpadovej vody). Žiaci sa pokúsia povedať ďalšie 
príklady zo  života (fi ltrácia v  jazierku, piesková fi ltrácia 
v bazénoch, sitko na uvarené špagety, kovové sitká s čajom, 
sitko v rýchlovarnej kanvici na zachytávanie vodného ka-
meňa...).

 54/5
Žiaci pomôžu nájsť Jasmínke cestu k Danielkovi. Môžu 
ísť len cez  tie veci, ktoré sa dajú použiť ako fi lter (sitko, 
špongia, fi ltračný papier, kuchynské utierky, látka, obväz, 
textilná vreckovka, sieťová taška, noviny, uterák).

  Moje poznámky
Odparovanie je metóda, pomocou ktorej vieme 
oddeliť čiastočky rozpustnej pevnej látky od vody. 
Odparovaním sa voda vplyvom tepla zmení 
na paru. Voda sa odparí a čiastočky rozpustnej 
pevnej látky zostanú v nádobe. Filtrácia je 
metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky 
nerozpustnej pevnej látky od vody. Môžeme ich 
oddeliť pomocou prelievania cez fi lter.

 INŠPIRUJTE SA 
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Kryštáliky soli: http://goo.gl/hwlxEg
Filtrácia a odparovanie: http://goo.gl/02nurP
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníkov cestovateľov.

 je metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky rozpustnej pevnej látky od vody.

Odparovaním sa voda vplyvom tepla zmení na paru. Voda sa a čiastočky rozpustnej

pevnej látky zostanú v nádobe. je metóda, pomocou ktorej vieme oddeliť čiastočky

nerozpustnej pevnej látky od vody. Môžeme ich oddeliť pomocou prelievania cez .

M
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e 
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3. SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY

a) Navrhni s pomocou starších spolužiakov a vyskúšaj 
iné materiály, cez ktoré by sa mohla voda vyčistiť.

b) Zdôvodni výber týchto materiálov, ktoré by mohli fungovať ako filter.

3

Porozprávaj podľa obrázkov, kde všade a na čo sa využíva filtrácia. Povedz ďalšie príklady.

Vyčistiť znečistenú vodu tak, aby 
sa dala opäť piť, je veľmi namáhavé.

4

a) Pomôž nájsť Jasmínke cestu k Danielkovi. 
b) Môžeš ísť len cez tie veci, ktoré môžeme použiť ako filter.

5
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Aj za  týmto tematickým celkom sa nachádza časť Cesto-
vateľská správa, v  tomto prípade o  neživej prírode 
a  prírodných javoch. Jej úlohou je zopakovať a  utvrdiť 
u  žiakov nadobudnuté vedomosti z  daného prebratého 
tematického okruhu. Správu môže žiak vypĺňať postupne, 
ako sa preberá učivo, alebo ju vypracovať po prebratí tema-
tického okruhu. Táto strana neslúži ako previerka alebo pí-
somná práca a nie je určená na hodnotenie. Mala by slúžiť 
ako spätná väzba pre pedagóga vzhľadom na prebraté uči-
vo. Jej hlavnou úlohou je upozorniť na nedostatočne utvr-
dené alebo nepochopené učivo, prípadne na  to, ako žiak 
pracuje a či dáva pozor na vyučovacích hodinách. Pri vy-
pĺňaní správy si žiak môže pomáhať pracovnou učebnicou. 
Čím častejšie sa k učivu vráti, tým je väčšia pravdepodob-
nosť, že si ho lepšie zapamätá. Ak žiak správu nevie vyplniť 
sám, môže sa poradiť so spolužiakmi. Až keď vyčerpá všet-
ky možnosti, požiada o pomoc pedagóga. V pravom hor-
nom rohu cestovateľskej správy sa nachádzajú tri tváričky 
(usmiata, zamračená a neutrálna). Tváričky slúžia na se-
bahodnotenie žiakov. Pomocou nich môžu žiaci zhodno-
tiť, ako sa im darilo, posúdiť svoju prácu a správanie počas 
výučby. Túto stranu si žiaci môžu na konci roka vystrihnúť 
a založiť do svojho portfólia.

  55/1
Žiaci doplnia do  pojmových máp, čo sa  naučili o  pôde 
a o vode. Do slov doplnia chýbajúce písmená. Môžu si po-
môcť pracovnou učebnicou Prvouka pre druhákov.

  55/2
Vedieme so  žiakmi diskusiu o  tom, čo ľuďom hrozí, ak 
budú sústavne znečisťovať pôdu. Zistené poznatky si žiaci 
zapíšu na linajky v pracovnej učebnici.

Cestovateľská správa o neživej 
prírode a prírodných javoch

s. 55

Cieľové kompetencie: 
Zopakovať a utvrdiť u žiakov učivo daného 
tematického celku.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

55

Doplň do pojmových máp, čo si sa 
naučil/-a o pôde a o vode.

1

ŽIVÉ SÚČASTI

ODUMRETÉ SÚČASTI

NEŽIVÉ SÚČASTI

R_ZPÚŠŤ_NIE

ODP_R_V_NIE

V_DA

FILTR_CIA

VZD_CH

PIES_K_L

HLIN_

ROZDROBENÉ Č_STI K_M_Ň_V

Ž_V_ČÍCHY

R_STLINY ODUMR_TÉ Č_STI
R_STLÍN A ŽIV_ČÍCH_V

CESTOVATEĽSKÁ SPRÁVA
o neživej prírode a prírodných javoch

Napíš, čo ľuďom hrozí, ak budú sústavne znečisťovať pôdu.
2

PÔDA

VODA

55
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s. 56 – 58

Rast a vývin živočíchov

MOTIVÁCIA
Pani učiteľka dala deťom na  domácu úlohu priniesť 
fotografi e členov ich rodiny. Jasmínka s  Danielkom preto 
teraz sedia doma a listujú vo fotoalbumoch. 
„Pozri, tu je naša stará mama ako nevesta! Aké mala krás-
ne šaty!“ obdivovala Jasmínka jednu z fotiek. 
„Aha, tu som ja ako malé bábätko!“ zaradoval sa Danielko. 
„Veď to  nie si  ty! To  je váš ocko! Ale máš pravdu, veľmi 
sa na neho podobáš!“ s úsmevom vošla do izby mamička. 
„Máš presne také isté vlasy, oči, nos. Dokonca máte aj rov-
naký úsmev!“ 
Danielko sa usmial a zatváril sa ako ocko na fotografi i. 
„Koľko tam má rokov?“ opýtal sa mamičky. 
„Môže mať tak jeden rok. Ešte nevedel ani poriadne cho-
diť!“ zamyslela sa mamička. 
„Vážne? To je zaujímavé. Toľko má aj náš psík a ten už dáv-
no behá po dvore!“ prekvapene odpovedal Danielko. 
„Áno, máš pravdu. Niektoré zvieratká dospievajú oveľa 
rýchlejšie ako ľudia. Ale potom sa dožívajú menej rokov.“ 
Ešte dlho sa  deti zabávali nad  rodinnými fotografi ami 
a hádali, kto má na fotografi ách koľko rokov.

 56/1
Prečítame si vetu, ktorú hovorí Jasmínka. Spoločne si vy-
svetlíme jej význam. Diskutujeme o  tom, čo majú spo-
ločné žiaci so svojimi dospelými rodičmi, ako sa na nich 
podobajú a čím sa, naopak, líšia.

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 56/2
Žiaci pozorujú a opisujú životné prejavy živočíchov na ob-
rázkoch. Priradia obrázky k slovám v plôškach. Svoje roz-
hodnutie zdôvodnia. Obrázky môžu priradiť aj k viace-
rým slovám a slovným spojeniam vo farebných plôškach. 
Obrázky živočíchov vyfarbia.

  57/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie. 
Žiaci pozorujú živočíchy na  obrázkoch. Živočíchy 
pomenujú. Porovnajú dospelého jedinca s mláďaťom. Po-
vedia, čo majú spoločné dospelý jedinec a mláďa a čím 
sa odlišujú. Zamerajú sa na výšku, hmotnosť, farbu, povrch 
tela, na časti tela, na obratnosť a vek. Zapíšu svoje zistenia 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, aké sú životné prejavy živočíchov. 
Vie, že živočíchy (aj človek) sa postupne menia 
– rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Žiak 
vie uviesť príklady mláďat rôznych druhov ži-
vočíchov, ktoré sa nemusia podobať na dospelé 
jedince. 

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, výchova k manželstvu a rodičovstvu

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

56

Rast a vývin živočíchov

Prečítaj si vetu, ktorú hovorí Jasmínka. Vysvetli jej význam.
1

4 SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Všetky živočíchy, aj človek, sa počas svojho života postupne menia.
 Živočíchy rastú, vyvíjajú sa, dospievajú a starnú.

a) Pozoruj na obrázkoch životné prejavy živočíchov. 
b) Priraď obrázky k slovám v plôškach. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

Obrázky môžeš priradiť aj k viacerým slovám a slovným 
spojeniam v plôškach.

c) Obrázky živočíchov vyfarbi. 

2

RAST A VÝVIN DOSPIEVANIE STARNUTIE

Akoby si nášmu ockovi 
z oka vypadol. 

RAST A VÝVIN

DÝCHANIE
ROZMNOŽOVANIE

POHYB PRÍJEM POTRAVY
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do tabuľky. Svoje pozorovanie môžu žiaci zapísať naprí-
klad slovami: výška – odlišná, časti tela – rovnaké a pod. 
Prípadne si  zvolíme dva znaky, napríklad fajočku a  krí-
žik. Ak je porovnávaný jav odlišný, použijú žiaci krížik. 
Ak je porovnávaný jav rovnaký, použijú fajočku. Žiakom 
pri práci pomáhame. Úlohu môžu riešiť aj v skupinách. 
Môžu si pomôcť aj informáciami v encyklopédiách alebo 
na internete.
Cieľom tejto aktivity je viesť žiakov k systematickému po-
zorovaniu a následnému zovšeobecneniu.

DOBRÝ NÁPAD – Porovnanie členov rodiny 
Cieľ:  Upevniť u žiakov poznatky o živočíchoch.

Pomôcky: fotografi e žiakov z rôznych etáp ich života

Žiaci si na hodinu prinesú fotografi e z rôznych etáp svoj-
ho života. Podľa nich porovnávajú seba v rôznych etapách 
života. Môžu si priniesť a porovnávať aj fotografi e členov 
rodiny (súrodencov, rodičov alebo starých rodičov). 

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Živočíchy
Cieľ:  Zopakovať u žiakov vedomosti o živočíchoch.

Pomôcky: obrázky rôznych živočíchov

Žiaci si posadajú do kruhu. Každému žiakovi dáme 
jeden obrázok so živočíchom. Najprv každý žiak ži-
vočícha na obrázku pomenuje. Potom povieme: Vy-
menia si miesto žiaci, ktorí majú na obrázku živočíchy, 
ktoré lietajú. Žiaci, ktorí majú na obrázku živočícha, 
ktorý lieta, sa postavia a vymenia si miesta. Pokraču-
jeme ďalším zadaním, napr.: Vymenia si miesto žiaci, 
ktorí majú na obrázku živočíchy, ktoré žijú vo vode.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Tresky-plesky
Cieľ:  Upevniť u žiakov názvy živočíchov.

Pomôcky: obrázky rôznych živočíchov

Vopred si  pripravíme obrázky rôznych živočíchov 
(mačka, pes, žaba, motýľ, lienka, pavúk, kapor, las-
tovička...), pre  každého žiaka jeden obrázok. Žiaci 
sa posadia do kruhu. Každý žiak má pred sebou polo-
žený obrázok živočícha tak, aby ho videli aj spolužia-
ci. Prvý žiak dvakrát tleskne dlaňami a pri každom 
tlesknutí vysloví meno živočícha na svojej kartičke. 
Potom dvakrát udrie do  stehien a  zároveň dvakrát 
vysloví názov živočícha niektorého zo  spolužiakov.
Žiak, ktorý má na obrázku živočícha, ktorého názov 

vyslovil prvý žiak, tleskne dlaňami a pri každom tlesknutí 
vysloví meno živočícha, ktorého má  na svojej kartičke. 
Potom dvakrát udrie do stehien a zároveň dvakrát vysloví 
názov živočícha niektorého zo svojich spolužiakov. Tlies-
kanie spolu s hovorením sa deje v určitom rytme a žiaci 
musia vedieť pohotovo reagovať, aby tento rytmus za-
chovali. Hra pokračuje, kým sa niekto nepomýli. Pri hre 
si žiaci vedia výborne osvojiť správne pomenovania živo-
číchov.

57

a) Pozoruj živočíchy na obrázkoch. 
b) Porovnaj dospelého jedinca a mláďa. Povedz, čo majú 

spoločné. Urči, čím sa od seba odlišujú. 
Zameraj sa na výšku, hmotnosť, farbu tela, povrch tela, 
časti tela, obratnosť a vek. 

c) Zapíš svoje zistenia do tabuľky. 

3

Žiak vie, aké sú životné prejavy živočíchov. Vie, že živočíchy (aj človek) 
sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. 

PES A ŠTEŇA KURA A KURIATKO DOSPELÝ ČLOVEK A DIEŤA

Výška

Hmotnosť

Farba tela

Povrch tela

Časti tela

Obratnosť

Vek

Fíha!
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s. 56 – 58

Rast a vývin živočíchov

 58/4
Povieme žiakom motivačné hádanky. Úlohou žia-
kov je uhádnuť hádanku a priradiť riešenie hádanky 
k obrázkom.

Neerdží a nemá hrivu
a nie je to poník,
vo vysokej tráve skáče,
veď je... 
(LÚČNY KONÍK) 1

So žabkou sú v príbuzenstve,
skáče ako strelený,
vo vode rád vysedáva,
je to... 
(SKOKAN ZELENÝ) 1

Následne žiaci pozorujú na obrázkoch, ako sa vyvíja-
jú niektoré živočíchy, kým sa začnú podobať na svo-
jich rodičov. S našou pomocou opisujú podľa obráz-
kov jednotlivé štádiá vývinu zobrazených živočíchov. 
(Štádiá vývinu živočíchov žiaci nemusia ovládať. Žia-
ci majú podľa zobrazených štádií vývinu pochopiť, že 
niektoré druhy mláďat sa nemusia podobať na dospelé 
jedince.)

 58/5
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Žiaci pomenujú živočíchy na obrázkoch. Môžu si pomôcť 
legendou. Zakrúžkujú modrou pastelkou živočíchy, kto-
rých mláďatá sa  podobajú na  svojich rodičov (medveď, 
človek, kapor, slimák, užovka, sýkorka). Pri práci si môžu 
pomôcť encyklopédiou alebo internetom.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Nájdi svoju rodinku!
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s názvami jednotlivých 
  členov zvieracích rodín.

Pomôcky: kartičky s jednotlivými členmi zvieracích 
rodín

Vopred si pripravíme kartičky s jednotlivými členmi zvie-
racích rodín. Členov zvieracích rodín môžeme na  kar-
tičky nakresliť alebo napísať (mačka, kocúr, mača; hus, 
gunár, húsa; ovca, baran, jahňa...). Počet kartičiek musí 
zodpovedať počtu žiakov v  triede. Kartičky pomiešame 
a rozdáme žiakom. Žiakov upozorníme, že kartičku, kto-
rú dostali, nesmú nikomu ukázať. Na náš pokyn sa začnú 

žiaci pohybovať po  triede ako daný živočích, ktorého 
majú na kartičke. Úlohou žiakov je nájsť si celú rodinku. 

Na záver si žiaci podľa kartičiek skontrolujú, či vytvorili 
správnu zvieraciu rodinku.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Mozgový joging
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o živočíchoch.

Pomôcky: obrázky 10 živočíchov (na druhej strane 
s číslami)

Rozložíme do  stredu koberca 10 obrázkov živočíchov 
(mačka, pes, žaba, motýľ, lienka, pavúk, kapor, lastovička, 
sliepka, koník). Žiaci si  ich pozorne prezerajú asi jednu 
minútu. Úlohou žiakov je zapamätať si, kde sa ktorý živo-
čích nachádza. Po uplynutí časového limitu obrázky oto-
číme a kladieme žiakom otázky, napr.: Pod ktorým číslom 
sa nachádza živočích, ktorý vie lietať a jeho mláďatá sa ne-
podobajú na rodičov? (motýľ) Žiak, ktorý správne odpove-
dal, obrázok otočí. Spoločne ho oceníme potleskom. Žiak 
si môže vybrať z rôznych druhov potleskov.

1

5

2

6

3

7

4

8

58

a) Pomenuj živočíchy na obrázkoch. Pomôž si legendou.
b) Rozhodni a zakrúžkuj  tie živočíchy, ktorých mláďatá sa 

podobajú na svojich rodičov. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.

5

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Všetky                                            , aj , sa počas svojho života postupne menia. Živočíchy

rastú,                                                           sa,                                                                     a .

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY

Pozoruj na obrázkoch, ako sa vyvíjajú niektoré živočíchy, kým sa začnú podobať 
na svojich rodičov. 

4

MLYNÁRIK KAPUSTNÝ

KONÍK LÚČNY

SKOKAN ZELENÝ

Žiak vie uviesť príklady mláďat rôznych druhov živočíchov, 
ktoré sa nemusia podobať na dospelé jedince. 

 LEGENDA:

 1 lienka sedembodková
 2 medveď hnedý
 3 človek rozumný
 4 sýkorka veľká
 5 kapor obyčajný
 6 slimák záhradný
 7 včela medonosná
 8 užovka obyčajná
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  MOJE POZNÁMKY
Všetky živočíchy, aj človek, sa počas svojho života 
postupne menia. Živočíchy rastú, vyvíjajú sa, 
dospievajú a starnú.

 INŠPIRUJTE SA

Odporúčané doplnkové texty a odkaz na elektronický 
prameň k danej téme:
PARKER, S. Nohy na skákanie. In: Hmyz. Bratislava: Vyda-
vateľstvo Slovart, 1996, s. 10 – 11. ISBN 80-7145-369-2. 
PARKER, S. Veľká premena. In: Hmyz. Bratislava: Vydava-
teľstvo Slovart, 1996, s. 28 – 29. ISBN 80-7145-369-2. 
Vývin žaby, motýľa a lienky: http://goo.gl/my6Tos
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MOTIVÁCIA

Hádanky 1

Mlčí, ústa otvára,
a nie je to chyba,
v mori, v rieke, v jazere,
pláva pani... 
(RYBA)

Šťastie nosí, siete pletie,
môžeš ho vziať do rúk,
dobre lezie, mušky chytá
a volá sa... 
(PAVÚK)

Pomaly sa cestou vlečie,
oči má jak máčik,
na chrbte si domček nesie
maličký... 
(SLIMÁČIK)

Na vláskoch sa pevne drží,
a nie je to lož,
svrbí, štípe, hlávku trápi
a volá sa... 
(VOŠ)

Po jazere pláva,
a nie je to hračka,
krídelkami máva
a volá sa... 
(KAČKA)

Telo samé pichliače,
chrbát, hlava tiež,
dážďovka mu veľmi chutí
a volá sa... 
(JEŽ)

 59/1
Žiaci si spoločne prečítajú rozhovor Jasmínky a Daniel-
ka. Diskutujú so spolužiakmi o tom, ako rýchlo živočíchy 
dospievajú.

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  59/2
Žiaci pozorujú niektoré etapy života človeka a  niektoré 
etapy života nemeckého ovčiaka. Diskutujú so spolužiak-
mi o rozdielnej dĺžke života človeka a psa.

s. 59

Dĺžka života živočíchov

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, že dĺžka života živočíchov je rôzna. 

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, výchova k manželstvu a rodičovstvu

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

59

a) Pozoruj na obrázkoch niektoré z etáp života človeka a nemeckého ovčiaka. 
b) Diskutuj so spolužiakmi, prípadne so staršími spolužiakmi, o dĺžke života človeka a psa. 

2

Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete rôzne živočíchy. Zisti 
a napíš aspoň po dva živočíchy, ktoré sa dožívajú menej rokov 
ako človek, ktoré žijú približne rovnako dlho ako človek a ktoré 
dlhšie ako človek.

3

Dĺžka života živočíchov

Prečítaj si rozhovor Jasmínky a Danielka. Diskutuj so spolužiakmi 
o tom, ako rýchlo živočíchy dospievajú.

1

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Dĺžka života živočíchov je rôzna.

Ako je možné, že má 
len šesť rokov a je 

taký šikovný?
Psy dospievajú 
oveľa rýchlejšie 

ako ľudia.

7 mesiacov

7 mesiacov3 mesiace

1 týždeň 7 rokov

1 týždeň

18 rokov

7 rokov

70 rokov

10 rokov

SLON
AFRICKÝ

70 rokov

Žiak  vie, že dĺžka života živočíchov je rôzna.

Dožívajú sa menej ako človek:  

 

Žijú približne rovnako dlho ako človek:  

 

Žijú dlhšie ako človek:  

 

KORYTNAČKA 
SLONIA

250 rokov

LÍŠKA

HRDZAVÁ 

10 až 12 rokov

Väčšina ľudí sa 
dožíva 70 až 

80 rokov.
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  59/3
Žiaci vyhľadajú v  encyklopédii alebo na  internete rôz-
ne živočíchy. Zistia a napíšu názvy aspoň dvoch živočí-
chov, ktoré sa  dožívajú priemerne menej rokov ako člo-
vek, dvoch, ktoré žijú približne rovnako dlho ako človek, 
a dvoch, ktoré žijú dlhšie ako človek. Napríklad: Dožíva-
jú sa menej rokov ako človek: mucha obyčajná (29 dní), 
skokan zelený (12 rokov), mravčia kráľovná (18 rokov), 
veľhad kráľovský (40 rokov). Žijú približne rovnako dlho 
ako človek: orangutan (59 rokov), aligátor kráľovský (59 
rokov), žralok (70 až 100 rokov). Žijú dlhšie ako človek 
– hatéria bodkovaná (viac ako 100 rokov), jeseter jazerný 
(viac ako 100 rokov), veľryba grónska (viac ako 115 ro-
kov), žralok grónsky (viac ako 200 rokov). Úlohu môžu 
žiaci dokončiť aj ako domácu úlohu.
Túto úlohu môžeme vypracovať aj s obmenou: Pripravíme 
žiakom texty o živote vybraných druhov živočíchov aj s ob-
rázkami. Do týchto textov zakomponujeme aj  informácie 
o dĺžke života živočíchov, ktoré žiaci vyhľadávajú a násled-
ne s týmito údajmi pracujú.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
Dĺžka života živočíchov: http://goo.gl/1MDnma
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Živočíšne spoločenstvá

s. 60 – 61

MOTIVÁCIA
Ako motiváciu k danej téme odporúčame zrealizovať 
vychádzku do zoologickej záhrady, na gazdovský dvor alebo 
na hospodársku farmu, s cieľom pozorovania rôznych dru-
hov živočíchov a ich spolužitia v rôznych spoločenstvách. 

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 60/1
Žiaci pomenujú živočíchy na  obrázkoch. Keď nevedia, 
pomôžeme im. Potom pomenujú formy spoločenstiev ži-
vočíchov na obrázkoch. Pomenovania spoločenstiev napíšu 
do  prázdnych plôšok. Pomôžu si  informáciami zo  Zápis-
níka cestovateľov (včely –  včelstvo, kone –  stádo, bociany 
– pár, jelene – stádo, vlky – svorka, husi – kŕdeľ, ľudia – ro-
dina, mravce – kolónia). Čísla vpísané do obrázkov si v tejto 
úlohe žiaci nevšímajú. Budú použité v úlohe 4 na strane 61. 
Pri vysvetľovaní formy spoločenstva ľudí sme si vedomí, že 
ide o celú ľudskú spoločnosť, ktorej elementárnym prvkom 
je rodina. Pojem rodina, je však pre žiakov v  tomto veku 
primeranejší.

DOBRÝ NÁPAD – Ľudová hra
Cieľ:  Uplatniť u žiakov medzipredmetové vzťahy 
 prostredníctvom hry.

Na hodine telesnej výchovy si zahráme ľudovú hru Húsky, 
húsky, poďte domov!

  60/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Žiaci si  samostatne prečítajú slová v plôškach. Uvažujú, 
ktoré slová spolu súvisia. Súvisiace slová vyfarbia 
rovnakou farbou, napr.: zásoby – potrava, dravec – korisť, 
bezpečie – úkryt, výchova – rodina... Za správnu považu-
jeme akúkoľvek skupinu slov, ktorú si žiaci vedia logicky 
zdôvodniť. Na záver žiaci opíšu pomocou slov v plôškach, 
prečo si živočíchy z úlohy 1 vytvárajú rôzne spoločenstvá. 
Úloha je divergentná (má viac riešení). Žiaci nemusia 
mať rovnaké riešenia. Svoje riešenie však musia vedieť 
zdôvodniť. Je dôležité zamerať sa na zdôvodnenie žiakov, 
pretože spoločný znak súvisiacich slov môže byť u jednot-
livých žiakov rôzny.

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť význam tvorby živočíšneho 
spoločenstva.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, výchova k manželstvu a rodičovstvu

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
telesná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

60

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Niektoré živočíchy vytvárajú skupiny – spoločenstvá.
 Život v spoločenstve má pre živočíchy svoj význam. Delia si medzi sebou prácu

a zabezpečovanie životných podmienok: dostatok potravy, vhodný úkryt, vhodné 
podmienky na vychovávanie mláďat.

 Poznáme rôzne formy spoločenstva. Sú to napríklad: pár – labute, rodina – ľudia, 
včelstvo – včely, kolónia – mravce, stádo – jelene, svorka – vlky, kŕdeľ – husi…

a) Pomenuj živočíchy na obrázkoch.
b) Pomenuj formy spoločenstiev živočíchov na obrázkoch. Pomenovania napíš do prázdnych 

plôšok. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

1

Živočíšne spoločenstvá

OCHRANA KORISŤ

ZÁSOBY

DRAVEC

POTRAVA

VÝCHOVA
ÚKRYT RODINA

STAROSTLIVOSŤ
BEZPEČIE

MLÁĎATÁ

a) Vyfarbi rovnakou farbou tie slová, ktoré spolu súvisia. Svoj výber zdôvodni.
b) Opíš pomocou slov v plôškach, prečo si živočíchy z úlohy 1 vytvárajú rôzne spoločenstvá.

2

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
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  61/3
Vyzveme žiakov, aby si samostatne prečítali text o spolo-
čenstve vlkov. Pri  čítaní žiaci podčiarknu v  texte slová, 
ktorým nerozumejú. Po prečítaní spoločne diskutujeme 
o význame podčiarknutých slov. Žiaci porovnajú život vl-
kov v svorke so životom ľudí v rodine. Hľadajú podobné 
a rozdielne znaky. Vymyslia si podobný text o živote člo-
veka v rodine. 
Napr.: Ľudia vytvárajú rodiny. Rodinu tvoria väčšinou 
2  až 4 členovia. Ich počet sa môže meniť. Na čele rodiny 
stojí pár – mama a otec. Rodina spoločne buduje domov, 
stará sa o domácnosť, vychováva deti, zarába peniaze, aby 
zabezpečila bývanie, stravu a pod. Rodina žije v bytoch ale-
bo v domoch. Starostlivosť o deti je rozdelená medzi mamu 
a  otca. O  chorého alebo zraneného sa  rodina príkladne 
stará. Ľudia sa medzi sebou, ale aj medzi inými rodinami, 
dorozumievajú pomocou reči – slov a viet.

 61/4
Žiaci do krížovky doplnia chýbajúce písmená v názvoch 
živočíchov z úlohy 1 na strane 60. Znenie tajničky napíšu 
na linajku. Riešenie tajničky je: SPOLOČENSTVÁ. Žiaci 
si prostredníctvom riešenia krížovky zopakujú názvy rôz-
nych foriem živočíšnych spoločenstiev.

M
R B
A O

H J V C
U K E V C IA
S P O L O Č E N S T V Á
I N E E Y L

E N L K
E Y Y

           VIEM AJ TOTO?
Riešenie: Otvorené spoločenstvo –  členovia spolo-
čenstva sa navzájom nepoznajú a cudzie zvieratá pri-
jímajú bez väčších problémov. Uzavreté spoločenstvo 
– členovia spoločenstva sa navzájom poznajú a cudzie 
zviera odháňajú. 

  MOJE POZNÁMKY
Niektoré živočíchy vytvárajú skupiny – spolo-
čenstvá. Život v spoločenstve má pre živočí-
chy svoj význam. Delia si medzi sebou prácu 
a zabezpečovanie životných podmienok: 
dostatok potravy, vhodný úkryt, vhodné 
podmienky na vychovávanie mláďat.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Slovenské hádanky o živočíchoch: http://goo.gl/cWA7vi
Hádanky: http://goo.gl/UDVYg9
Maľovanky: http://goo.gl/AtcvyM

1. Pokús sa zistiť, čo to znamená, 
keď je spoločenstvo živočíchov otvorené, 
a čo to znamená, keď je uzatvorené. 
Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.

61

M

R B

H J V

K E V C IA

S P O S T Á

I N E Y L

E N L

Y Y

Vlky žijú v svorke. Svorku tvorí 6 až 8 členov. Ich počet sa mení. 
Na čele svorky stojí pár – samec a samica. Svorka vlkov spoločne loví 
a vychováva mláďatá. Nory si robí na svojom území – teritóriu. Prvé 
týždne sa o mláďatá stará samica sama, potom jej pomáhajú všetci 
členovia svorky. Chorého alebo zraneného jedinca svorka vylúči. 
Vlky medzi sebou bojujú o postavenie hlavného samca – vodcu svorky. 
Vlky sa medzi sebou, ale aj medzi inými svorkami dorozumievajú tak, 
že vydávajú zvuk – vyjú. 

a) Prečítaj si text o spoločenstve vlkov. 
b) Podčiarkni v texte slová, ktorým nerozumieš. Diskutuj so spolužiakmi o ich význame.
c) Porovnaj život vlkov v svorke so životom ľudí v rodine. Hľadaj podobné a rozdielne znaky. 
d) Vymysli podobný text o živote človeka v rodine. 

3

a) Doplň do krížovky 
chýbajúce písmená 
v názvoch živočíchov, 
z úlohy 1 na strane 60.

b) Znenie tajničky napíš 
na linajku.

4

Vedel si, že vlky vyjú? Haúúúúúúúúúúúú…

Žiak vie vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva. 
M

oj
e 

po
zn

ám
ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Niektoré živočíchy vytvárajú skupiny –                                                     . Život v 

má pre živočíchy svoj význam. Delia si medzi sebou a zabezpečovanie životných

                                         : dostatok                                         , vhodný , vhodné podmienky 

na vychovávanie                                                  .
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Spoločenstvo mravcov

s. 62 – 63

MOTIVÁCIA

Hádanka 1
Pracovitý, neúnavný
a vôbec nie dravec,
s kamarátmi dom si stavia
a volá sa...(MRAVEC)

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 62/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Žiaci opíšu stavbu tela jednotlivých členov mravčieho spo-
ločenstva (robotnica, kráľovná, okrídlený samec). Hľadajú 
ich podobné a  rozdielne znaky. Podobné znaky: počet 
nôh, časti tela... Rozdielne znaky: veľkosť trupu, krídel... 
K jednotlivým členom spoločenstva priradia úlohy, ktoré 
v ňom plnia. Vyfarbia plôšky rovnakou farbou, akú má 
člen mravčieho spoločenstva. Pomôžu si  encyklopédiou 
alebo internetom. Diskutujú so spolužiakmi o tom, čím je 
život v spoločenstve pre mravce prospešný.
Robotnica (zelená farba) zbiera semená kvetov, prináša po-
travu, stará sa o vajíčka, vynáša odpad, buduje mravenisko, 
vykonáva práce mimo mraveniska, nosí ulovené živočíchy.
Okrídlený samec (modrá farba) stráži mravenisko, oplod-
ňuje kráľovnú.
Kráľovná (červená farba) kladie vajíčka.

  62/2
Žiaci samostatne vyhľadajú a  zakrúžkujú potravu 
mravcov. Pomôžu si  encyklopédiou alebo internetom 

(medovica, hmyz, rastlinné šťavy, voda). Z nezakrúžkova-
ných písmen zložia slovné spojenie. Napíšu ho na linajku 
a prečítajú. Riešenie je: POTRAVA MRAVCOV.

 63/3
Žiaci pozorujú obidva obrázky. Opíšu, čo je na nich zo-
brazené. Medzi obrázkami hľadajú spoločné znaky. Mrav-
ce vytvárajú spoločenstvo –  kolóniu a  ľudia vytvárajú 
spoločenstvo ľudí skladajúce sa z rodín. V mravenisku sú 
chodby, komôrky, sklady potravín, pripomínajú obchody 
a chodby v nákupnom centre. Mravenisko má viac poscho-
dí, podobne ako nákupné centrum. Mravčeky usilovne 
pracujú, tak ako ľudia, ktorí pracujú v nákupnom centre 
a pod.

  63/4
Žiaci pomenujú podľa symbolov zmyslových orgánov 
jednotlivé zmysly. Rozhodnú a  vyfarbia, ktorý zmysel 
majú mravce najrozvinutejší (čuch). Napíšu, ako a na aký 
účel ho využívajú. Mravec vie podľa pachovej stopy, ktorou 
značí svoju cestu, nájsť svoje mravenisko aj na vzdialenosť 
niekoľkých stoviek metrov. Pre mravce je dôležitá najmä ko-
munikácia prostredníctvom čuchu (zrakom sa riadia v ove-
ľa menšej miere, niektoré sú dokonca slepé), a preto nie je 
ťažké ich oklamať. Stačí produkovať tú správnu vôňu, čo vy-
užívajú viaceré parazity – roztoče, muchy, osy a chrobáky. 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie opísať život mravcov. Vie, že mravce 
patria medzi spoločenský hmyz. Pozná pojem 
mravenisko.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, lepidlo, nožnice, baliaci 
papier, časopisy

62

Spoločenstvo mravcov
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Mravce žijú v spoločenstve.
 Spoločenstvo mravcov sa volá kolónia.
 Kolóniu tvoria: kráľovná, okrídlené samce a robotnice.
 Mravce si stavajú hniezda – mraveniská.
 Pod zemou sa nachádzajú chodby, komôrky a skladiská potravy.
 Mravce sa dorozumievajú pomocou tykadiel. Majú výborný čuch.

a) Opíš stavbu tela jednotlivých členov mravčieho spoločenstva. Hľadaj podobné a rozdielne znaky. 
b) Priraď k jednotlivým členom úlohy, ktoré v ňom plnia. Vyfarbi plôšky rovnakou farbou, 

akú má člen mravčieho spoločenstva. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, čím je život v spoločenstve pre mravce prospešný. 

1

Pracuješ ako 
mravček!

KRÁĽOVNÁROBOTNICA OKRÍDLENÝ SAMEC

VYNÁŠA ODPAD.

KLADIE VAJÍČKA.PRINÁŠA 
POTRAVU.

VYKONÁVA PRÁCE 
MIMO MRAVENISKA.

ZBIERA SEMENÁ KVETOV.
OPLODŇUJE 

KRÁĽOVNÚ.

BUDUJE 
MRAVENISKO.

NOSÍ ULOVENÉ 
ŽIVOČÍCHY.

STRÁŽI MRAVENISKO.

STARÁ SA 
O VAJÍČKA.

a) Vyhľadaj a zakrúžkuj potravu mravcov. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom. 
b) Z nezakrúžkovaných písmen zlož slovné spojenie. Napíš ho na linajku a prečítaj.

2

P O T M E D O V I C A R AV H M Y Z A M R R A S T L I N N É Š ŤAV YAVC VO DAO V

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
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Pri hľadaní informácií si môžu pomôcť encyklopédiami, 
internetom, prípadne Zápisníkom cestovateľov.

DOBRÝ NÁPAD – Mravec
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o živote 
 v spoločenstve mravcov.

Pomôcky: pracovný list, pastelky, encyklopédie, internet

Vopred si  pripravíme a  rozmnožíme pre  každého žiaka 
pracovný list, ktorý žiaci dopĺňajú informáciami z encyk-
lopédií a internetu. Žiaci prezentujú svoje práce spolužia-
kom, prípadne rodičom. Pracovný list môže byť súčasťou 
žiackeho portfólia.
Návrh pracovného listu:
Názov živočícha:
Obrázok živočícha:
Rodinu tvorí:
Potrava:
Miesto, kde zvyčajne žije:
Úžitok:
Zaujímavosti:

  63/5
Žiaci dokreslia druhú polovicu robotnice. Obrázok vyfar-
bia.

  63/6
Žiakov rozdelíme do menších skupín. V skupinách 
si  vyrobia plagát o  živote mravcov. Môžu kresliť, 
dolepovať obrázky, dopisovať informácie. Pomôžu 
si  encyklopédiou alebo internetom. Odporúčame 
jednotlivým skupinám žiakov špecifi kovať zameranie 
prípravy a vypracovania plagátu. Napr.: Prvá skupina 
bude pracovať na plagáte so zameraním sa na potra-
vu mravcov. Druhá skupina bude pracovať na plagá-
te so zameraním sa na rôzne druhy mravcov, žijúcich 
na Slovensku. Tretia skupina bude pracovať na plagáte 
so zameraním sa na to, akým spôsobom sa dá vyspo-
riadať s mravcami v domácnosti. Štvrtá skupina bude 
pracovať na plagáte so zameraním sa na život mrav-
cov v spoločenstve ako takom.

DOBRÝ NÁPAD – Čítanie z knižky
Cieľ:  Oboznámiť žiakov so životom v spoločenstve 
  mravcov. Upevniť u žiakov čítanie s porozu-
  mením.

Pomôcky: kancelársky papier, pastelky, knižka 
od Jozefa Pavloviča Bračekovia mravče kovia 8

Spoločne si  prečítame príbeh z  knižky J. Pavloviča. 
So žiakmi diskutujeme o tom, čo z príbehu je pravdivé 
a čo nie. Úlohou žiakov je výtvarné stvárnenie poču-
tého a prezentácia svojho diela prerozprávaním deja.

  VIEM AJ TOTO?
Riešenie: V mravenisku žije okolo 800 000 mravcov. Nie 
všetky mravce plnia v mravenisku tú istú úlohu. Preto ich 
rozdeľujeme do  kást. Mravce každej kasty majú určené 
svoje postavenie a  aj  povinnosti. Najdôležitejšou kastou 
je mravčia kráľovná matka. Ďalšou kastou sú napríklad 
okrídlené samce. Najpočetnejšou kastou je kasta robotníc, 
ktoré sa starajú o matku, vajíčka a larvy.

  MOJE POZNÁMKY
Spoločenstvo mravcov sa volá kolónia. Kolóniu 
tvoria: kráľovná, okrídlené samce a robotnice. 
Mravce si stavajú hniezda – mraveniská.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčané doplnkové texty a odkazy na elektronické 
pramene k danej téme:
Mravce. In: Quiz Quiest. Copyright Kingfi sher Publica-
tions Plc 2004. Bratislava: Slovak edition by Svojtka & Co., 
s. r. o., 2007, s. 10 – 11. ISBN 978-80-89246-47-2.
PARKER, S. Mravčie štáty. In: Hmyz. Bratislava: Vydavateľ-
stvo Slovart, 1996, s. 40 – 41. ISBN 80-7145-369-2.
Rozprávka Ferdo mravec: http://goo.gl/D7oRNL
Maľovanky mravcov: http://goo.gl/onn2xs

1. Pokús sa zistiť, či môžu mravce 
vytvárať kasty. Pomôž si 
encyklopédiou alebo internetom.

63

Pozorne si prezri obrázky. Hľadaj a pomenuj spoločné znaky spôsobu života ľudí a mravcov.
3

Vyrob si plagát o živote mravcov. Môžeš kresliť, 
dolepovať obrázky, dopisovať informácie. 
Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.

6

Žiak vie opísať život mravcov. Vie, že mravce patria medzi 
spoločenský hmyz. Pozná pojem mravenisko. 

a) Rozhodni a vyfarbi, ktorý zo zmyslov majú 
mravce najrozvinutejší. 

b) Napíš, ako a na aký účel ho využívajú. 
Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.

4

M
oj

e 
po

zn
ám

ky Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Spoločenstvo mravcov sa volá                                                      . Kolóniu tvoria: , okrídlené

                                             a                                                      . Mravce si stavajú hniezda – .

a) Dokresli druhú polovicu 
robotnice.

b) Obrázok vyfarbi.

5
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Spoločenstvo včiel

s. 64 – 66

MOTIVÁCIA

Hádanky 

Zbierala, bzučala, 
po svete lietala a domov to nosila. 
Čo je to? 
(VČELA) 9

Bzučí cestou na stý kvet, 
do košíka zbiera med. 
Čo je to? 
(VČELA) 10

V kvietkoch bzučí a peľ zbiera, 
bystrá, pracovitá... 
(VČELA) 10

Tisíc sestier jeden koberec tká. 
Čo je to? 
(VČELY V ÚLI) 10

Vytvorenie pojmovej mapy
Žiakov rozdelíme do  skupín. Úlohou každej skupiny je 
za stanovený čas napísať čo najviac slov, ktoré žiakom na-
padnú, keď počujú slovo včela. Po skončení časového limitu 
skupiny prezentujú svoje slová. Postupne ich zapisujeme 

na tabuľu tak, že začíname medzi jednotlivými slovami vy-
tvárať vzťahy (med, propolis – produkty včiel).

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  64/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Žiaci podľa obrázkov opíšu stavbu tela jednotlivých 
členov včelieho spoločenstva. Hľadajú ich podobné 
a rozdielne znaky. Podobné znaky: počet nôh, časti tela... 
Rozdielne znaky: veľkosť trupu, krídel... Jednotlivým čle-
nom spoločenstva priradia úlohy, ktoré v  ňom plnia. 
Vyfarbia plôšky rovnakou farbou, akú má člen včelieho 
spoločenstva. Pomôžu si  encyklopédiou alebo interne-
tom. Diskutujú so  spolužiakmi o  tom, čím je pre  včely 
život v  spoločenstve prospešný (ochrana, starostlivosť, 
získavanie potravy...).
Robotnica (zelená farba) stavia plásty, stará sa o larvy, nosí 
potravu do úľa, vylieta na lúku, čistí úľ, zbiera nektár a peľ.
Matka (červená farba) je kráľovná, kladie vajíčka, je zakla-
dateľka roja, vylieta z úľa pri oplodňovaní a rojení.

Cieľové kompetencie: 
Žiak dokáže spoznať včelu medonosnú. Vie, že 
včely patria medzi spoločenský hmyz. Žiak vie, 
že včeliu rodinu tvorí: matka, trúd, robotnica. 
Vie opísať spôsob života včiel.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, lepidlo, nožnice, baliaci 
papier, časopisy

ROBOTNICA MATKA TRÚD

64

Spoločenstvo včiel
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Včely žijú v spoločenstve.
 Spoločenstvo včiel sa volá včelstvo.
 Včelstvo tvoria: matka, robotnice a trúdy.
 Žijú v roji v akejkoľvek dutine, napríklad v dutine stromov. 

Jej vnútro tvoria voskové plásty so zásobami potravy.
 Včely môže chovať aj človek. Odpradávna ich chová v úli.
 Včely chováme kvôli medu, materskej kašičke, propolisu, včeliemu vosku a včeliemu jedu. 
 Včely sa veľmi dobre orientujú v priestore.

a) Opíš stavbu tela jednotlivých členov včelieho spoločenstva. Hľadaj podobné a rozdielne znaky. 
b) Priraď k jednotlivým členom úlohy, ktoré v ňom plnia. Vyfarbi časti plástov rovnakou farbou, 

akú má člen včelieho spoločenstva. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.
c) Porovnaj úlohy členov včelieho spoločenstva s úlohami členov mravčieho spoločenstva.
d) Diskutuj so spolužiakmi o tom, čím je život v spoločenstve pre včely prospešný. 

1

Si usilovná 
ako včelička!

STAVIA 
PLÁSTY.

KLADIE 
VAJÍČKA.

ČISTÍ ÚĽ.

OPLODŇUJE 
KRÁĽOVNÚ.

NOSÍ DO ÚĽA 
POTRAVU.

VYHÁŇAJÚ
HO Z ÚĽA.

NEROBÍ
V ÚLI ŽIADNU

PRÁCU.

NEMÁ
ŽIHADLO.

ZBIERA 
NEKTÁR
A PEĽ.

JE
KRÁĽOVNÁ.

STARÁ SA 
O LARVY.

VYLIETA 
Z ÚĽA PRI 

OPLODŇOVANÍ 
A ROJENÍ.

VYLIETA
NA LÚKU.

JE 
ZAKLADATEĽKA 

ROJA.

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
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Trúd (modrá farba) nerobí v úli žiadnu prácu, oplodňuje 
kráľovnú, vyháňajú ho z úľa, nemá žihadlo.
Nakoniec žiaci porovnajú úlohy členov včelieho spolo-
čenstva s úlohami členov mravčieho spoločenstva. 

  65/2
Žiaci pozorujú obidva obrázky. Opíšu, čo je na nich zo-
brazené. Medzi obrázkami hľadajú spoločné znaky. Včely 
vytvárajú spoločenstvo – včelstvo a  ľudia vytvárajú spo-
ločenstvo – rodinu. Včely žijú v úľoch, ľudia žijú v bytoch 
a v domoch. Tak ako ľudia, aj včely si navzájom pomáhajú, 
starajú sa o potomstvo, vykonávajú prácu...

  65/3
Žiaci vyhľadajú v trojsmerovke slová označujúce niektoré 
produkty včiel –  je ich päť (med, materská kašička, pro-
polis, včelí vosk, včelí jed). Žiaci vyhľadajú v encyklopédii 
alebo na internete informácie o produktoch včiel. Napíšu, 
prečo a  kedy ich ľudia využívajú. Pokúsia sa  vyhľadať 
aj ďalšie produkty včiel a ich využitie. 
Med – včely zbierajú z  rastlín nektár, peľ, rastlinné šťavy 
a vodu, ktoré prinášajú do úľa. Vytvárajú med. Je to sladká, 
lepkavá tekutina. Med je pre  včelstvo veľkou zásobou 
potravy, ktorá je veľmi výživná. Med má veľa liečivých 
účinkov.

Materská kašička – produkujú ju mladé včely –  ro-
botnice. Je veľmi výživná, preto je určená na  výži-
vu včiel. Zabezpečuje ich rýchly rast a vývin. Kŕmia 
sa  ňou larvy robotníc, ale len prvé 3 dni. Celý život 
sa ňou však živí matka. Materská kašička sa podobá 
vzhľadom a hustotou našej smotane. 
Propolis – je to látka, ktorú včely získavajú z púčikov 
stromov alebo iných rastlín. Hovorí sa  mu aj  včelie 
lepidlo. Včely ho preto využívajú aj na vyplnenie rôz-
nych menších otvorov v úli, ktoré nepotrebujú. Môže 
byť zelenej až červenohnedej farby, najčastejšie však 
býva tmavohnedý. Propolis sa  považuje za  prírodné 
antibiotikum. Obsahuje však aj peľ rastlín, preto si ľu-
dia s alergiou musia dávať pozor pri jeho používaní.
Včelí vosk – vzniká v tele včely, hlavne počas prestav-
by úľa. Včela sa v 12. až 18. dni svojho života nazýva 
staviteľka. Práve počas tohto obdobia vytvára najviac 
včelieho vosku a využíva ho najmä pri stavbe plástov. 
Včelí vosk sa používa najmä v kozmetike, medicíne, 
potravinárstve, vyrábajú sa z neho sviečky a pod.
Včelí jed – slúži včelám na obranu proti nepriateľom. 
Dostane sa do tela nepriateľa hneď po bodnutí žihad-
lom. Je veľmi nebezpečný, pretože vo veľkom množstve 
môže spôsobiť aj ochrnutie. Naopak, v malom množ-
stve je veľmi účinným liečivom. Používa sa pri liečení 
rôznych ochorení (pri reume), kožných chorobách a je 
súčasťou rôznych liečivých mastí. Získavanie včelieho 
jedu je veľmi náročné. 

DOBRÝ NÁPAD – Včela
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o živote 
 v spoločenstve včiel.

Pomôcky: pracovný list, pastelky, encyklopédie, 
internet

Vopred si  pripravíme a  rozmnožíme pre  každého žiaka 
pra cov ný list, ktorý žiaci dopĺňajú informáciami z encyk-
lopédií a internetu. Žiaci prezentujú svoje práce pred spo-
lužiakmi, prípadne rodičmi. Pracovný list môže byť 
súčasťou žiackeho portfólia.

Návrh pracovného listu:

Názov živočícha:
Obrázok živočícha:
Rodinu tvorí:
Potrava:
Miesto, kde zvyčajne žije:
Úžitok:
Zaujímavosti:

65

Pozorne si prezri obrázky. Hľadaj a pomenuj spoločné znaky spôsobu života ľudí a včiel.
2

MATERSKÁ KAŠIČKA MED PROPOLIS VČELÍ VOSK

Žiak dokáže spoznať včelu medonosnú. Vie, že včely patria medzi spoločenský hmyz. 
Žiak vie, že včeliu rodinu tvorí: matka, trúd, robotnica. Vie opísať spôsob života včiel.

a) Vyhľadaj v trojsmerovke päť slov označujúcich niektoré z produktov včiel. 
b) Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete informácie o produktoch 

včiel. Napíš, prečo a kedy ich ľudia využívajú. 
c) Pokús sa vyhľadať aj ďalšie produkty včiel a ich využitie.

3

D E J Í L E Č V O M E D O V I C A

Č O K O L Á D A S I L O P O R P M

M A T E R S K Á K A Š I Č K A E E

N E K T Á R K S O V Í L E Č V Ľ D
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Spoločenstvo včiel

s. 64 – 66

  66/4
Pomocou bludiska žiaci zistia, čím sa  živia včely. 
Cestičky obťahujú farebne. Začínajú ich obťahovať 
danou farbou pri jednotlivých slovách. Ak sa skončí 
cestička pri včele, živí sa včela danou potravou. Ak 
sa skončí cestička mimo včely, včela sa potravou ne-
živí. Správne odpovede zakrúžkujú (nektár z kvetov, 
medovica, peľ) .

  66/5
Spoločne pozorujeme obrázky. Žiaci podľa obrázkov 
porozprávajú, ako sa med dostane na stôl.

  66/6
Žiakov rozdelíme do menších skupín. V skupinách 
si vyrobia plagát o živote včiel a o  tom, ako vzniká 
med. Môžu kresliť, dolepovať obrázky, dopisovať in-
formácie. Pomôžu si  encyklopédiou alebo interne-
tom.

  VIEM AJ TOTO?
Riešenie: 
1. Produkty včiel obsahujú unikátne a pre zdravie člo-
veka nenahraditeľné látky, bez opelenia by kvety ne-
mali plody a nebola by rastlinná potrava pre živočíchy.
2. Žihadlo robotníc včely medonosnej má protismerné ost-
ne. Po bodnutí uviazne žihadlo v tkanive cicavcov a druhá 
časť sa vytrhne z tela včely. Včela potom počas niekoľkých 
minút zahynie. Preto včely bodajú cicavce žihadlom len 
na svoju obranu, teda vtedy, keď sa cítia ohrozené a ocit-
nú sa v nebezpečenstve. Včely z  iných kolónií sa pri  vzá-
jomných bojoch môžu bodať opakovane, vtedy o  žihadlo 
neprichádzajú.

  MOJE POZNÁMKY
Spoločenstvo včiel sa volá včelstvo. Včelstvo tvoria: 
matka, robotnice a trúdy. Včely chováme kvôli 
medu, materskej kašičke, propolisu, včeliemu 
vosku a včeliemu jedu.

  INŠPIRUJTE SA
Odporúčané doplnkové texty a odkaz na elektronický 
prameň k danej téme:
PARKER, S. Usilovné včely. In: Hmyz. Bratislava: Vydava-
teľstvo Slovart, 1996, s.42 – 43. ISBN 80-7145-369-2 
Včely. In: Quiz Quiest 2. Copyright Kingfi sher Publications 
Plc 2007. Bratislava: Slovak edition by Svojtka & Co., s. r. 
o., 2009, s. 12 – 13.
Maľovanky včiel: http://goo.gl/AtcvyM

1. Pokús sa vysvetliť, prečo sa hovorí: 
Včela je darkyňa života na zemi.

2. Zisti, čo sa stane s včelou, keď bodne človeka 
žihadlom. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom.

66

Pozoruj obrázky. Porozprávaj podľa nich, ako sa dostane med na stôl.
5

Vyrob si plagát o živote včiel a o tom, 
ako vzniká med. Môžeš kresliť, dolepovať 
obrázky, dopisovať informácie. Pomôž si 
encyklopédiou alebo internetom.

6

1

5 6 7

2 3 4

vylietanie robotníc z úľa

odviečkovanie plástov plnenie do nádob Dobrú chuť! vytáčanie medu v medomete

zber nektáru a peľu vyberanie plástov so zrelým medom z úľanávrat robotníc do úľa

Pomocou bludiska zisti, čím sa živia včely. Správnu odpoveď zakrúžkuj.
4

MEDOVICA PEĽ

ČOKOLÁDA

NEKTÁR Z KVETOVCHLIEB

MÄSO

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Spoločenstvo včiel sa volá                                                         . Včelstvo tvoria:  ,                                  

                                                        a                                                 . Včely chováme kvôli , materskej

                                              , propolisu, včeliemu                                                    a včeliemu .

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
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Chov živočíchov a úžitok z nich

s. 67 – 69

MOTIVÁCIA

Hádanky

Kožu, mäsko, mliečko dáva. 
V maštaľke nám bučí... 
(KRAVA)

Vajcia, mäso, ba aj pierka, 
dá ti naša malá... 
(SLIEPKA)

Vlna, mäsko, syr, žinčica. 
Bľačí malá nezbednica. 
Z vlka spraví lovca, 
v košiari odpočíva... 
(OVCA)

Zváža drevo, ťahá vozík. 
Odnesie ťa domov...
(KONÍK)

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 67/1
Žiaci pozorujú obrázky. Pomenujú živočíchy, ktoré človek 
chová kvôli úžitku (kravy, kone, moriaky, sliepku a  ku-
riatka, psy, hus a húsatká, ovcu, kozu a kozliatka, mačku, 
prasa a prasiatka, holuby...). Porozprávajú, čo tieto živo-
číchy potrebujú pre  svoj život. Vysvetlia, ako sa  treba 
o ne starať (kŕmenie, pasenie, čistenie príbytkov, česanie, 
no netreba zabúdať ani na starostlivosť a opateru).

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Nájdi kamaráta!
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o chove živočíchov 
 a úžitku z nich.

Pomôcky: obrázky 5 domácich živočíchov (možno 
použiť aj pečiatky), pero, encyklopédie, internet

Pripravíme si obrázky 5 domácich živočíchov (môžeme 
použiť aj pečiatky). Ak máme v triede napríklad 20 žia-
kov, pripravíme si 4 kartičky s obrázkom mačky, 4 kartič-
ky s obrázkom psa, 4 kartičky s obrázkom kravy, 4 kar-
tičky s obrázkom ovce a 4 kartičky s obrázkom kohúta. 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť na príkladoch, aký úžitok 
človeku poskytuje chov živočíchov: kráv (tur 
domáci), oviec (ovca domáca), sliepok (kura 
domáca), koní (kôň domáci), včiel (včela me-
donosná).

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, 
hudobná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, lepidlo, nožnice, baliaci 
papier, časopisy

67

Chov živočíchov a úžitok z nich
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Človek dokáže chovať niektoré živočíchy.
 Niektoré živočíchy chová preto, aby ich využil ako potravu. Chová ich na mäso – ošípané 

(svine), kravy (tury), sliepky (kury); na masť – ošípané, husi, kačky; na vajcia – sliepky, prepelice, 
pštrosy; na mlieko – kravy, kozy, ovce; kvôli medu – včely.

 Živočíchy človek chová aj kvôli inému využitiu. Chová ich kvôli koži – ošípané, kravy, zajace; 
na perie – husi, kačky; na vlnu – ovce.

 Niektoré živočíchy chová človek kvôli stráženiu obydlia – psy; kvôli chytaniu myší – mačky; 
ťahaniu voza a bremien – kone, ale aj ako spoločníkov – psy, mačky…

a) Pozoruj obrázky. Pomenuj živočíchy, ktoré človek chová kvôli úžitku.
b) Porozprávaj, čo tieto živočíchy potrebujú pre svoj život. Vysvetli, ako sa treba o ne starať.  

1

Žiak vie vysvetliť  na príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje 
chov živočíchov: kráv (tur domáci), oviec (ovca domáca), sliepok 
(kura domáca), koní (kôň domáci), včiel (včela medonosná).
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Chov živočíchov a úžitok z nich

s. 67 – 69

Kartičky pomiešame a  rozdáme žiakom. Žiakov 
upozorníme, že kartičku, ktorú dostali, nesmú niko-
mu ukázať. Na náš pokyn začnú žiaci vydávať zvuk 
živočícha zobrazeného na  kartičke a  prechádzať 
sa po  triede. Ich úlohou je nájsť spolužiakov, ktorí 
vydávajú ten istý zvuk, a vytvoriť skupiny rovnakých 
živočíchov. V  skupine si  žiaci skontrolujú, či  majú 
všetci kartičku s  rovnakým živočíchom. Vytvore-
ným skupinám zadáme na vypracovanie ďalšie úlo-
hy: Pomenujte svojho živočícha. Povedzte, kde žije, 
aký z neho máme úžitok, ako sa volajú jednotliví čle-
novia jeho rodiny...

  68/2
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – kla-
sifi kácia (triedenie). 
Žiaci pomenujú živočíchy na  obrázkoch. Povedia, 
kvôli akému úžitku chová človek dané živočíchy 
(kravu, hus, koňa, ovcu, prasa, včelu, sliepku). Správ-
ne priradia k  živočíchovi úžitok, kvôli ktorému ho 
človek chová. Vyfarbia kvietky pri živočíchoch správ-
nou farbou podľa legendy. Pri vyfarbovaní kvietkov 
môžu žiaci použiť aj viac farieb. 

  68/3
Žiaci opíšu podľa obrázkov, kvôli ktorému úžitku 
 chová človek psa (kvôli spoločnosti, záchrane, pomoci, 
stráženiu...).

  68/4
Žiaci samostatne vyrobia plagát. Vyberú si jedného živo-
čícha, ktorého človek chová kvôli úžitku. Opíšu, ako asi 
vyzerá jeden deň tohto živočícha. Môžu ho nakresliť, prí-
padne vystrihnúť obrázok z časopisu a nalepiť ho.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Kto vie viac?
Cieľ:  Utvrdiť u žiakov vedomosti o živočíchoch.

Pomôcky: hárky papiera (kancelárskeho, novinového, 
z časopisov a pod.)

Podľa priestoru, ktorý máme v  triede, postavíme vedľa 
seba dvojicu, trojicu alebo štvoricu žiakov. Pred  každé-
ho žiaka položíme tri hárky papiera, čím mu vyznačíme 
priamu cestu k  nám. Zostaneme stáť oproti žiakom. 
Postupne zadávame žiakom otázky, na ktoré musia odpo-
vedať. Odpovede kontrolujú žiaci sediaci (stojaci) okolo 
dvojíc, prípadne trojíc, štvoríc zapojených do hry. Najprv 
položíme otázku prvému žiakovi. Ak na otázku odpovie 
správne, posunie sa na prvý hárok. Ak na otázku neod-
povie správne, zostáva stáť na mieste. Takto pokračujeme 

aj s ďalšími žiakmi. Žiak, ktorý sa prvý presunie po hár-
koch papiera k učiteľovi, vyhral. Je však nutné, aby sa celé 
jedno kolo ukončilo. To  znamená, že aj  keď prvý žiak 
z dvojice, prípadne trojice, štvorice, stojí pri nás, musíme 
ešte pokračovať v zadávaní otázok zostávajúcim žiakom. 
Môže sa  stať, že víťazov bude viac. Príklady otázok: 
Dáva nám krava mlieko? Čím má telo pokryté hus? Ako 
sa volá mláďa ovce? Otázky môžeme napísať na kartičky 
a môže nás vymeniť žiak. Hru sa tak môžu hrať žiaci sami 
aj cez prestávku.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Vymeň si miesto!
Cieľ:  Upevniť u žiakov poznatky o úžitku zo živočíchov.

Pomôcky: kartičky s názvami živočíchov

Žiaci sa posadia do kruhu. Každý žiak si vylosuje jednu 
kartičku s  názvom živočícha. Kartičku si  pozrie, názov 
zvieraťa si zapamätá a kartičku otočí smerom k spolužia-
kom, aby ho vedeli v prípade potreby skontrolovať. Žiakom 
zadáme úlohu: Miesto si vymenia živočíchy, ktoré chováme 
na mlieko. Žiaci, ktorí majú na kartičke živočícha, ktorého 
chováme na  mlieko, si  čo najrýchlejšie vymenia miesto 
(napr.: krava, koza, ovca). Ostatní žiaci v  kruhu (ktorí 
na  kartičke nemajú živočíchy, ktoré chováme na  mlieko) 

68

a) Pomenuj živočíchy na obrázkoch. Povedz, kvôli akému úžitku chová človek dané živočíchy. 
b) Správne priraď k živočíchovi úžitok, kvôli ktorému ho človek chová. Vyfarbi kvietky 

pri živočíchoch správnou farbou podľa legendy. Pri vyfarbovaní kvietkov môžeš použiť 
aj viac farieb.

2

Opíš podľa obrázkov, 
kvôli akému úžitku 
chová človek psa.

3

Vyrob si plagát. Vyber si jedného živočícha, ktorého človek chová kvôli úžitku. Opíš, ako asi vyzerá 
jeden deň tohto živočícha. Môžeš ho nakresliť, prípadne vystrihnúť obrázok z časopisu a nalepiť ho.

4

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY

ťahanie
vajcia
mlieko
koža
med
perie
mäso
masť
vlna

LEGENDA:
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kontrolujú tých, ktorí si vymieňajú miesta (preto by mali 
všetci žiaci držať kartičky tak, aby bolo viditeľné, ktorý ži-
vočích je na nich napísaný). Príklady zadaní: Miesto si vy-
menia živočíchy, ktoré chováme na perie. Miesto si vymenia 
živočíchy, ktoré chováme na mäso. 

DOBRÝ NÁPAD – Encyklopédia živočíchov 
Cieľ:  Upevniť u žiakov poznatky o živočíchoch.

Pomôcky: rôzne časopisy s obrázkami živočíchov, 
kancelársky papier, lepidlo, nožnice

Žiaci si obrázky živočíchov vystrihnú z časopisov, vytlačia 
ich z  počítača s  pomocou staršej osoby, nakreslia si  ich. 
Potom ich nalepia na kancelársky papier. Obrázky živo-
číchov roztriedime podľa tém, ktoré zadáme. Obrázky 
patriace do rovnakej témy predierkujeme a zviažeme ako 
knihu, prípadne ako leporelo. Príklady tém: Živočíchy, 
ktoré chováme pre úžitok; Živočíchy žijúce voľne v prírode; 
Cudzokrajné živočíchy... Takéto knihy si  žiaci môžu 
vo vyšších ročníkoch dopĺňať a využívať ich aj na  iných 
predmetoch.

  69/5
Žiaci zistia, kde bývajú jednotlivé živočíchy. Názvy 
v plôškach vyfarbia správnou farbou. Hodinu môže-
me doplniť vychádzkou na hospodársky dvor alebo 
na farmu.

  VIEM AJ TOTO?
Riešenie: Zdomácňovanie živočíchov znamená, že ľu-
dia divé živočíchy začali chovať vo svojich domácnos-
tiach. Robili to preto, aby im divé živočíchy pomáhali 
pri  práci, slúžili im ako zdroj potravy a  poskytovali 
im spoločnosť... Prvým zdomácneným živočíchom bol 
pravdepodobne vlk ako predchodca psa.

 MOJE POZNÁMKY
Niektoré živočíchy chová človek preto, aby 
ich využil ako potravu. Chová ich na mäso, 
na masť, na vajcia, na mlieko, kvôli medu. 
Živočíchy človek chová aj kvôli inému 
využitiu. Chová ich kvôli koži, na perie, 
na vlnu. Niektoré živočíchy chová človek 
kvôli stráženiu obydlia, kvôli chytaniu 
myší, ťahaniu voza a bremien, ale aj ako 
spoločníkov.

 INŠPIRUJTE SA
Odporúčaný doplnkový text a odkazy na elektronické pra-
mene k danej téme:
Hospodárske zvieratá. In: Quiz Quiest. Copyright King-
fi sher Publications Plc 2004. Bratislava: Slovak edition 
by Svojtka & Co., s. r. o., 2007, s. 32 – 33. 
ISBN 978-80-89246-47-2.
Edukačné aktivity: http://goo.gl/yLTvT9
Pracovné listy k zvieratám: http://goo.gl/kDkHAX
Maľovanky hospodárskych zvierat: http://goo.gl/s1UoiS

1. Vyhľadaj informácie v encyklopédii alebo 
na internete o prvom divom živočíchovi, 
ktorého si človek zdomácnil.

69

HOLUBNÍK

STAJŇA A OHRADA

BÚDA

MAŠTAĽ

CHLIEV

KURÍN
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Niektoré živočíchy chová človek preto, aby ich využil ako potravu. Chová ich na ,

na                                         , na                                               , na                                           , kvôli .

Živočíchy človek chová aj kvôli inému využitiu. Chová ich kvôli                                           , na ,

na                                       . Niektoré živočíchy chová človek kvôli obydlia, 

kvôli chytaniu                                                  , ťahaniu a bremien , ale aj ako spoločníkov.

Zisti, kde bývajú jednotlivé živočíchy. Názvy v plôškach vyfarbi správnou farbou.
5
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Živočíchy a rastliny ako zdroj 
potravy človeka

s. 70 – 71

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  70/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Žiaci pomenujú potraviny na  obrázkoch. Porozmýšľajú 
o pôvode týchto potravín. Priradia k potravinám hlavný 
spôsob, akým ich človek získal: 1. chov domácich živočí-
chov (kura, vajcia, med, maslo), 2. pestovanie rastlín (jabl-
ko, mrkva, chlieb, džús), 3. zber divorastúcich rastlín alebo 
ich plodov (šípky), 4. lov divožijúcich živočíchov, 5. výro-
ba potravy pomocou chemických procesov (chlieb).

 70/2
Spoločne si prečítame recept, ako sa varí guľáš. Žiaci v re-
cepte samostatne podčiarknu názvy potravín z  rastlín 
a živočíchov, ktoré sú potrebné pri jeho varení. Nasleduje 
okamžitá spätná väzba. Žiakom prečítame správne slová. 
Prípadne môžeme premietnuť správne riešenie cez data-
projektor. Pri každej podčiarknutej potravine diskutujeme 
o tom, ako ju človek získal.

1. Na bravčovej masti si speníme nakrájanú cibuľu.
2. Pridáme na kocky nakrájané bravčové a hovädzie mäso
a chvíľu smažíme.

3. Osolíme, okoreníme čiernym korením, pridáme majo-
ránku, rascu a mletú sladkú papriku.
4. Zalejeme vodou a varíme do polomäkka.
5. Potom pridáme nakrájané zemiaky, rajčiny a papriku.
6. Všetko spolu varíme, kým mäso nie je hotové.
7. Podľa potreby zahustíme nastrúhaným zemiakom.
8. Dovaríme a dochutíme.

 71/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie). 
Spoločne so  žiakmi pomenujeme živočíchy a  rastliny 
na obrázkoch. Žiaci uvažujú, čo majú v každom riadku 
spoločné rastliny či živočíchy, ktorými sa človek živí. Na-
píšu do prázdnej plôšky pomenovanie rastliny/živočícha, 
ktorá/-ý by do radu ešte mohla/mohol patriť. Svoje roz-
hodnutie zdôvodnia.
Červený rad: Získavanie potravy chovom domácich živo-
číchov. Mohli by sem ešte patriť: koza, ovca, morka...
Zelený rad: Získavanie potravy lovom divožijúcich živočí-
chov. Mohli by sem ešte patriť: jeleň, mufl ón, bažant...
Modrý rad: Získavanie potravy pestovaním rastlín. Mohli 
by sem ešte patriť: hrach, cibuľa, hruška...
Fialový rad: Získavanie potravy zberom divorastúcich 
rastlín. Mohli by sem ešte patriť: jahody, orechy, štiav...

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, že človek získava potravu rôznym 
spôsobom: pestovaním úžitkových rastlín, 
zberom divorastúcich rastlín, lovom 
divožijúcich zvierat. 

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, lepidlo, nožnice, baliaci 
papier, časopisy

70

Živočíchy a rastliny ako zdroj potravy človeka

a) Pomenuj potraviny na obrázkoch. Porozmýšľaj o pôvode týchto potravín. 
b) Priraď k potravinám hlavný spôsob, akým ich človek získal: 

1. chov domácich živočíchov, 2. pestovanie rastlín, 3. zber divorastúcich rastlín alebo ich plodov, 
4. lov divožijúcich živočíchov, 5. výroba potravy pomocou chemických procesov. 

1

a) Prečítaj si recept, ako sa varí guľáš. 
b) Podčiarkni v recepte názvy potravín z rastlín 

a živočíchov, ktoré sú potrebné pri jeho varení.

2

GUĽÁŠ

1. Na bravčovej masti si speníme nakrájanú cibuľu.

2. Pridáme na kocky nakrájané bravčové a hovädzie 

mäso a chvíľu smažíme.
3. Osolíme, okoreníme čiernym korením, pridáme 

majoránku, rascu a mletú sladkú papriku.

4. Zalejeme vodou a varíme do polomäkka.

5. Potom pridáme nakrájané zemiaky, rajčiny a papriku.

6. Všetko spolu varíme, kým mäso nie je hotové.

7. Podľa potreby zahustíme nastrúhaným zemiakom.

8. Dovaríme a dochutíme.

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Človek potrebuje pre svoj život živočíchy a rastliny. 
 Živočíchy a rastliny sú pre človeka hlavným zdrojom potravy.
 Človek si získava potravu rôznymi spôsobmi: chová domáce živočíchy, pestuje rastliny,

zbiera divorastúce rastliny alebo ich plody, loví divožijúce živočíchy.
 Človek si potravu aj vyrába pomocou chemických procesov. 

4. SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
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 71/4
Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina vyrobí plagát 
o  jednom spôsobe získavania potravy. Vybrané rastliny 
a živočíchy môžu kresliť, vystrihovať z časopisov a lepiť. 
K vybranému spôsobu získavania potravy napíšu čo naj-
viac výhod a nevýhod. Žiaci diskutujú medzi sebou o tom, 
ktorý spôsob získavania potravy je podľa nich najjedno-
duchší a ktorý najzložitejší. Svoju odpoveď zdôvodnia.

  MOJE POZNÁMKY
Človek potrebuje pre svoj život živočíchy a rastliny. 
Človek si získava potravu rôznymi spôsobmi: 
chová domáce živočíchy, pestuje rastliny, zbiera 
divorastúce rastliny alebo ich plody, loví divožijúce 
živočíchy. 

  INŠPIRUJTE SA

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Zvieratá, ovocie a zelenina: http://goo.gl/s96VnW
Mandaly so zvieratami a ovocím: https://goo.gl/eJo5vx
Online puzzle zvierat: https://goo.gl/XCRVZu

71

a) Uvažuj, čo majú v každom riadku spoločné rastliny či živočíchy, ktorými sa človek živí. 
b) Napíš do prázdnej plôšky pomenovanie rastliny či živočícha, ktorá/-ý by do radu ešte 

mohla/mohol patriť. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

3

Žiak vie, že človek získava potravu rôznym spôsobom: 
pestovaním úžitkových rastlín, zberom divorastúcich 
rastlín, lovom divožijúcich zvierat. 
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Človek potrebuje pre svoj život                                            a . Človek si získava potravu

rôznymi spôsobmi:                                       domáce živočíchy,                                  rastliny,  

divorastúce rastliny alebo ich plody,                                      divožijúce živočíchy.

a) Pracujte v skupinách. Každá skupina si vyrobí plagát o jednom spôsobe získavania potravy. 
Vybrané rastliny a živočíchy môžete kresliť, vystrihovať z časopisov a lepiť. K vybranému spôsobu 
získavania potravy napíšte čo najviac výhod a nevýhod. 

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ktorý spôsob získavania potravy je podľa vás najjednoduchší 
a ktorý najzložitejší. Svoju odpoveď zdôvodnite. 

4
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Cestovateľská správa 
o živočíchoch

Aj za týmto tematickým celkom sa nachádza časť Cestova-
teľská správa, v tomto prípade o živočíchoch. Jej úlohou je 
zopakovať a utvrdiť u žiakov nadobudnuté vedomosti z da-
ného prebratého tematického okruhu. Správu môže žiak 
vypĺňať postupne, ako sa preberá učivo, alebo ju vypracovať 
po  prebratí tematického okruhu. Táto strana neslúži ako 
previerka alebo písomná práca a nie je určená na hodno-
tenie. Mala by slúžiť ako spätná väzba pre pedagóga vzhľa-
dom na  prebraté učivo. Jej hlavnou úlohou je upozorniť 
na  nedostatočne utvrdené alebo nepochopené učivo, prí-
padne na to, ako žiak pracuje a či dáva pozor na vyučova-
cích hodinách. Pri vypĺňaní správy si žiak môže pomáhať 
pracovnou učebnicou. Čím častejšie sa k učivu vráti, tým 
je väčšia pravdepodobnosť, že si  ho lepšie zapamätá. Ak 
žiak správu nevie vyplniť sám, môže sa poradiť so  spolu-
žiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti, požiada o pomoc 
pedagóga. V  pravom hornom rohu cestovateľskej správy 
sa nachádzajú tri tváričky (usmiata, zamračená a neutrál-
na). Tváričky slúžia na  sebahodnotenie žiakov. Pomocou 
nich môžu žiaci zhodnotiť, ako sa im darilo, posúdiť svoju 
prácu a správanie počas výučby. Túto stranu si žiaci môžu 
na konci roka vystrihnúť a založiť do svojho portfólia.

 72/1
Žiaci samostatne doplnia do pojmových máp, čo sa nau-
čili o živočíchoch. Môžu si pomáhať pracovnou učebnicou, 
encyklopédiami, internetom. Žiaci si môžu podľa potreby 
pomáhať vo dvojiciach, prípadne v skupinách.

Cieľové kompetencie: 
Zopakovať a utvrdiť u žiakov učivo daného 
tematického celku.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

s. 72

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

72

Doplň do pojmových máp, čo si sa naučil/-a o živočíchoch.  
1

ŽIVOČÍCHY

ST_RN_TIED_SPIEV_NIER_ST A VÝVIN

CESTOVATEĽSKÁ SPRÁVA o živočíchoch

ŽIVOČÍŠNE 
SPOLOČENSTVÁ

RODINAPÁR

VČELSTVO

ČLOVEK 
A ZÍSKAVANIE 

POTRAVY

LOV DIVOŽIJ_CICH 
ŽIV_ČÍCH_V

ZBER
DIVOR_ST_CICH 

R_STLÍN

PEST_V_NIE RASTLÍNCH_V DOMÁCICH ŽIV_ČÍCH_V
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MOTIVÁCIA
Danielko s  Jasmínkou oprášili v  pivnici bicykle a  vybrali 
sa na nich do lesa. Cesta im ubiehala rýchlo. Prešli popri 
záhradkách, okolo zakvitnutej lúky, minuli aj  rybníček 
s leknami a pálkou. Unavení sa zastavili pod košatou lipou. 
Sadli si pod ňu a spokojne oddychovali. „Vedel si, Danielko, 
že kvety lipy sú liečivé?“ opýtala sa Jasmínka.
„To som vedel, veď stará mama nám z nich varí chutný čaj. 
Ale viac o lipe neviem.“ 
„Poznám príbeh o lipe. Ak chceš, tak ti ho porozprávam,“ 
ponúkla sa Jasmínka.
Danielko sa pohodlne posadil a pozorne počúval.
Tento príbeh sa stal dávno, keď ešte stromy nerástli v blíz-
kosti ľudských obydlí. Všetky rástli v lese a nikto si nevedel 
predstaviť, že by to mohlo byť inak. Rástli tu pri sebe buk, 
smrek, topoľ i lipa. A veru niekedy sa aj pohádali.
„Lipa, čo sa tak rozťahuješ? Nemôžeš rásť trošku do výšky, 
aby si nezacláňala slnko ostatným?“ rozčuľoval sa topoľ.
„Nemôžem za to, že som taká košatá.“
Hádku stromov začul starček, ktorý zbieral v lese suché ko-
náre.
„Lipa,“ oslovil starček strom, „poď bývať ku mne, pred mo-
jím domom je miesta dosť.“
Lipa sa usmiala a celá šťastná sa dala starčekovi presadiť. 
Ostatní dedinčania sa  starčekovi vysmievali, keď videli, 

že si pred chalúpku zasadil lipu. No prestali sa smiať, keď 
si  starček spokojne oddychoval v  lete v  jej chládku a  keď 
na jar krásne voňala celá ulica od jej kvetov. Jedného dňa 
starček ochorel. Smutný sedel pod lipou a sťažoval sa jej.
„Natrhaj si moje kvety a uvar si z nich čaj, uvidíš, polepší 
sa ti!“
Starček urobil, ako mu lipa poradila. A, čuduj sa svete, veľ-
mi sa mu polepšilo. Keď sa o jeho uzdravení dozvedeli jeho 
susedia, nelenili a tiež si zasadili lipu aj iné stromy. Odvte-
dy rastú stromy aj pri ľudských obydliach. 
„To bol pekný príbeh! Natrhajme si aj my lipové kvety,“ po-
vedal Danielko.
„To je výborný nápad. Doma si ich usušíme a budeme mať 
liečivý čajík aj v zime.“

(Prerozprávané podľa Jozefa Marca)

Otázky k  textu: Ktoré prostredia, v  ktorých žijú rastli-
ny, sa vyskytli v príbehu? Ktoré ďalšie životné prostredia 
rastlín poznáš? Môžeme rastliny presádzať do hocijakého 
prostredia? 

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

Životné prostredie rastlín

s. 73 – 75

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie uviesť päť príkladov rôznych prostredí 
a k nim príklady rastlín v nich žijúcich. Vie, 
aké sú životné prejavy rastlín, aká je rôzno-
rodosť ich životných podmienok a prispôso-
bovanie sa prostrediu. Žiak dokáže vysvetliť 
na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú 
svojím tvarom a spôsobom života podmien-
kam, v ktorých žijú. Žiak vie vysvetliť, ako sú 
rastliny závislé od neživého prostredia.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
nožnice, časopisy, baliaci papier

7373

Životné prostredie rastlín
5 SPOZNÁVAME RASTLINY

a) Pozoruj obrázok. Povedz, kde všade vidíš rastliny.
b) Zopakuj si z prvého ročníka, kde všade môžu rásť rastliny.
c) Priraď názvy prostredí k prostrediam na obrázku (1 – na lúke, 2 – na poli, 3 – pri vode, 

4 – vo vode, 5 – v lese, 6 – na skalách).

1

 Rastliny rastú všade okolo nás.
 Rastliny rastú v rôznom prostredí: na lúke, na poli, pri vode, vo vode, na skalách, v lese…
 Rastliny dýchajú, prijímajú vodu, rozmnožujú sa a rastú, teda sú živé. 
 Vo vode, ktorú rastliny prijímajú, sú rozpustené živiny, ktoré potrebujú pre život. 
 Rastliny sa prispôsobili svojím tvarom a spôsobom života podmienkam, v ktorých žijú.

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

a) Rozdeľte sa do skupín. 
b) Každá skupina si vyrobí plagát o jednom prostredí, v ktorom rastliny rastú. Pomocou 

encyklopédie a internetu vyhľadajte rastliny, ktoré v danom prostredí rastú. Vybrané rastliny 
môžete kresliť, vystrihovať z časopisov a lepiť, dopisovať ich názvy. 

2
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Životné prostredie rastlín

s. 73 – 75

  73/1
Žiaci pozorujú obrázok. Povedia, kde všade sa  vy-
skytujú rastliny. Zopakujú si  z prvého ročníka, kde 
všade môžu rásť rastliny. Priradia názvy prostredí 
k prostrediam na obrázku (1 – na lúke, 2 – na poli, 
3 – pri vode, 4 – vo vode, 5 – v lese, 6 – na skalách).

  73/2
Žiakov rozdelíme do skupín. Každá skupina vyrobí 
plagát o jednom prostredí, v ktorom žijú rastliny. Po-
mocou encyklopédie a internetu žiaci v skupine vy-
hľadajú rastliny, ktoré v danom prostredí rastú. Vy-
brané rastliny môžu kresliť, vystrihovať z časopisov 
a lepiť, dopisovať ich názvy.

  74/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie.
Žiaci pomenujú rastliny na obrázkoch. Pomôžu si le-
gendou. Dopíšu k rastlinám správne písmená podľa 
prostredia, v ktorom rastú (A – na lúke, B – na poli, 
C – pri vode, D – vo vode, E – na skalách, F – v lese). 
K jednej rastline môžu priradiť aj viac prostredí. Žia-
ci si pomôžu encyklopédiou alebo internetom. Rie-
šenia sú: 1E, 2E, 3D, 4CD, 5B, 6B, 7A, 8A, 9FA, 10AF.
Od žiakov nevyžadujeme, aby vedeli, ktorá rastlina 
žije v ktorom prostredí. Cieľom úlohy je, aby si žiaci uve-
domili, že rastliny žijú v rôznych prostrediach.

  74/4
Žiaci si v úlohe zopakujú základné časti rastlín, o ktorých 
sa učili v prvom ročníku. Pomenujú rastlinu vľavo a  jej 
pomenovanie si  skontrolujú s  pomenovaním v  plôške 
pod  rastlinou. Spoja základné časti lekna bieleho s  po-
menovaniami základných častí rastlín v  plôškach vľavo 
od  lekna. Potom pomenujú rastlinu vpravo a  jej pome-
novanie si skontrolujú s pomenovaním v plôške pod rast-
linou. Dopíšu názvy základných častí hrachu siateho 
do prázdnych plôšok vpravo od hrachu. Obrázky oboch 
rastlín vyfarbia podľa skutočnosti. Môžu si  pomôcť en-
cyklopédiou, internetom alebo vyfarbenými obrázkami 
daných rastlín z úlohy 5 na strane 75.

  75/5
Žiaci pomenujú rastliny na obrázkoch. Opíšu, ako sa tieto 
rastliny svojím tvarom prispôsobili prostrediu, v ktorom 
žijú. Pri opise sa zamerajú na  tvar a na veľkosť koreňov, 
listov, stoniek, na množstvo vody, svetla a tepla, ktoré dané 
rastliny potrebujú. Diskutujú so spolužiakmi o tom, pre-
čo sa  rastliny odlišujú svojím tvarom. Napr.: Porovnajte 
dĺžku stopiek listov lekna a hrachu. Prečo je dĺžka odlišná?

Pokúsia sa vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého 
prostredia.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Kto je to? 
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o rastlinách 
 a prostrediach, v ktorých rastliny žijú. 
 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov. 

Pomôcky: papierové kartičky

Pripravíme pre  každého žiaka jednu kartičku s  textom. 
Na každej kartičke je uvedený opis rastliny so zameraním 
na prostredie, v ktorom žije. Nad každým opisom je však 
názov inej rastliny (nie tej, ktorú máme uhádnuť). Jeden 
žiak prečíta opis zo  svojej kartičky, napr.: Som bylina, 
ktorá má kvet červenej farby, rastiem pri poli, v obilí alebo 
na lúke. Žiak, ktorý má na kartičke napísané vlčí mak, musí 
rýchlo zareagovať. Vykríkne názov rastliny a  pokračuje 
prečítaním opisu, ktorý má na kartičke. Takto pokračuje-
me, kým sa nevystriedajú všetci žiaci. Hra rozvíja okrem 
vedomostí z prvouky aj ich čitateľské zručnosti.

1

8

3 5

6 109

2  4

7

7474

a) Pomenuj rastliny na obrázkoch. Pomôž si legendou.
b) Dopíš k rastlinám správne písmená podľa prostredia (môže byť aj viac prostredí), v ktorom 

rastú (A – na lúke, B – na poli, C – pri vode, D – vo vode, E – na skalách, F – v lese). Pomôž si 
encyklopédiou alebo internetom.

3

a) Zopakuj si, ktoré sú základné časti rastlín. 
b) Spoj základné časti lekna bieleho s pomenovaniami. 
c) Dopíš názvy základných častí hrachu siateho 

do prázdnych plôšok. 
d) Obrázky rastlín vyfarbi.

4

5. SPOZNÁVAME RASTLINY

LEGENDA:
1 borovica horská 

(kosodrevina)

2 plesnivec alpínsky
3 lekno biele
4 pálka močiarna

5 mak siaty 
6 slnečnica ročná
7 králik biely

 8 mak vlčí
 9 jahoda obyčajná 
10 ostružina černicová

KOREŇ

STONKA

KVET

PLOD

LIST

LEKNO BIELE HRACH SIATY
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Príklady kartičiek pre 8 detí: 

Pálka močiarna
Som bylina, ktorá má kvet červenej farby, 
rastiem pri poli, v obilí alebo na lúke.
Mak vlčí
Som ker, ktorý rastie v lese, ale aj v záhradách. 
Moje plody sú tmavofi alovej farby.
Ostružina černicová 
Som bylina, ktorá rastie na lúke. 
Moje kvety sú bielo-žltej farby. 
Moje pomenovanie pripomína názov živočícha. 
Králik biely
Som bylina, ktorá rastie vo vode rybníkov a jazier. 
Moje kvety sú bielej farby.
Lekno biele
Som bylina, ktorá rastie na poli. 
Moje kvety sú žltej farby a otáčajú sa za slnkom.
Slnečnica ročná
Som bylina, ktorá rastie na skalách. 
Moje kvety sú sivej farby a majú jemné chĺpky.
Plesnivec alpínsky
Som strom, ktorý rastie vysoko v horách na skalách. 
Mám dlhé ihličie.
Borovica horská 
Som bylina, ktorá rastie pri močiaroch. 
Moje kvety sú hnedočervenej farby.

 

  75/6
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – usu-
dzovanie.
Žiaci diskutujú so spolužiakmi o tom, ako by rástli 
rastliny z úlohy 5, keby sme ich presadili do iných 
životných prostredí, napríklad: Vedelo by  lekno 
rásť na lúke a hrach vo vode? Pokúsia sa zdôvodniť 
prečo.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Galéria
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o rastlinách 
  a prostrediach, v ktorých rastliny žijú. 

Pomôcky: veľké papiere s názvami životných pro-
stredí rastlín

Pripravíme si veľké papiere s názvami životných pro-
stredí rastlín. Plagáty vystavíme v triede ako obrazy 
v  galérii. Umiestnime ich do  takej výšky, aby žiaci 
na  ne dočiahli. Žiaci sa  voľne pohybujú po  triede, 
ako keby si prezerali obrazy v galérii. Pri plagátoch 
sa pristavujú a dopisujú fi xkami informácie, ktoré ve-
dia o danom prostredí. Dopisovať môžu názvy rastlín 
rastúcich v danom prostredí, odlišnosti v tvare týchto 
rastlín, dôležité informácie o  prostrediach a  pod. Je 
dôležité žiakov upozorniť, že informácie na  plagá-
toch sa nesmú opakovať.

  MOJE POZNÁMKY
Rastliny rastú v rôznom prostredí: na lúke, na poli, 
pri vode, vo vode, na skalách, v lese... Rastliny 
sa prispôsobili svojím tvarom a spôsobom života 
podmienkam, v ktorých žijú.

  INŠPIRUJTE SA 

Odporúčaný doplnkový text a odkazy na elektronické pra-
mene k danej téme:
BURNIE, D. Kvety. Bratislava: Vydavateľstvo SLOVART, 
1994. ISBN 80-7145-362-5.
Maľovanky prírody: http://goo.gl/QS5WJH 
Rastliny pri vode: http://goo.gl/C1JXIu 
Rastliny lesa: http://goo.gl/kPfAMu

7575

Žiak vie uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim príklady rastlín v nich žijúcich. Vie, aké sú životné prejavy rastlín, aká je 
rôznorodosť ich životných podmienok a prispôsobovanie sa prostrediu. Žiak dokáže vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú 
svojím tvarom a spôsobom života podmienkam, v ktorých žijú. Žiak vie vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého prostredia.

a) Pomenuj rastliny na obrázkoch. 
b) Opíš, ako sa tieto rastliny svojím tvarom prispôsobili prostrediu, v ktorom žijú. 
c) Diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo sa rastliny odlišujú svojím tvarom.
d) Pokús sa vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého prostredia.

5

a) Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako by rástli rastliny z úlohy 5, ak by sme ich presadili 
do iných prostredí. Napríklad: Vedelo by lekno rásť na lúke a hrach vo vode?

b) Pokús sa zdôvodniť prečo.

6

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Rastliny rastú v rôznom prostredí: na                                                             , na poli, pri ,

vo vode, na skalách, v                                          … Rastliny sa prispôsobili svojím  

a                                                                života podmienkam, v ktorých žijú.

M
oj

e 
po

zn
ám

ky

Časti rastlín sú: koreň, 
stonka, list, kvet, plod.

LEKNO BIELE

SKALNÁ RUŽA

HRACH SIATY

BOROVICA LESNÁ
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Životné prejavy rastlín

s. 76 – 77

MOTIVÁCIA
Jedného dňa dostali Jasmínka a  Danielko od  sta-
rej mamy rastlinky v  kvetináčoch, o  ktoré sa  mali starať. 
Obaja položili rastlinky na okno, aby mali dostatok svetla, 
a dohodli sa, že ich spoločne každý týždeň polejú.
Jasmínka si pomyslela, že bude lepšie, keď svoju rastlinku 
bude polievať každý deň. A tak aj urobila, Danielkovi však 
nič nepovedala.
„Jasmínka, Jasmínka, rýchlo poď sem!“ zakričal Danielko. 
„Tvoja rastlinka je nejaká divná! Čo sa jej len mohlo stať?“ 
čudoval sa Danielko.
Jasmínka pribehla celá zadychčaná. Nemohla uveriť vlast-
ným očiam. Jej rastlinka ležala v  kvetináči celá zhnitá. 
 Jasmínka sa od ľútosti rozplakala a Danielkovi všetko po-
rozprávala. 

Čo myslíte, deti, čo sa stalo s Jasmínkinou rastlinkou?

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 76/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie.
Žiaci si spoločne prečítajú otázku, ktorú sa pýta Danielko: 
Ako zistím, ktorá z nich naozaj žije? Diskutujú o prejavoch 
života rastlín. V diskusii si pomáhajú slovami v plôškach. 
Nakoniec určia, ktorá z  dvoch rastlín žije, môžu ju za-
krúžkovať. Vyfarbia plôšky so slovami, ktoré podľa nich 
vyjadrujú, že rastlina žije: prijíma vodu, dýcha, rastie, pri-
jíma živiny, rozmnožuje sa. Svoje rozhodnutie zdôvodnia.

  76/2
Vedieme so žiakmi riadený rozhovor o tom, podľa čoho 
zistia, ktorá rastlina na obrázku z úlohy 1 žije. Niektoré 
vety žiaci napíšu, napr.: Rastlina rastie. Rastlina prijíma 
živiny. Rastlina dýcha. Stonka a  listy sú vystreté. Stonka 
a  listy sú zelenej farby a nie sú skrútené. Rastlina kvitne 
a nie je zvädnutá a uschnutá.

  77/3
Žiaci pozorujú obrázky v  prvom riadku. Podľa nich 
opíšu, ktoré prejavy života rastliny znázorňujú (rastlina 
prijíma vodu, prijíma živiny z pôdy, rastie, rozmnožuje sa, 
dýcha). Porovnajú prejavy života rastlín s prejavmi života 
živočíchov. (Aj živočíchy prijímajú vodu, rozmnožujú sa, 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, aké sú životné prejavy rastlín. Vie 
opísať tri životné prejavy rastlín. Žiak vie po-
rovnať spôsob života živočíchov a rastlín. Vie 
zistiť, že životné prejavy živočíchov sú podobné 
životným prejavom rastlín, ich spôsob života je 
však iný.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna 
výchova

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

7676

Životné prejavy rastlín

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Danielko. Urči, ktorá z rastlín žije. 
b) Vyfarbi plôšky so slovami, ktoré podľa teba vyjadrujú to, že rastlina žije.

Svoje rozhodnutie zdôvodni.

1

PRIJÍMA VODU

POHYBUJE SA

ROZMNOŽUJE SA

SMEJE SA

PRIJÍMA ŽIVINY

DÝCHA

RASTIE PÍŠE

SPIEVA ROZPRÁVASPÍ

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Rastliny sú živé.
 Prejavmi života rastlín je to, že dokážu rásť, počas rastu sa menia – vyvíjajú sa, 

dýchajú, tvoria semená, z ktorých je možné vypestovať nové rastliny – rozmnožujú sa, 
prijímajú vodu a živiny.

Ako zistím, ktorá 
z nich naozaj žije? 

Napíš vety o tom, podľa čoho zistíš, ktorá z rastlín na obrázku z úlohy 1 žije.
2

 

   

 

   

   

   

   

   

5. SPOZNÁVAME RASTLINY
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dýchajú, rastú, prijímajú potravu, ale na rozdiel od rastlín 
sa dokážu aj pohybovať z miesta na miesto.)

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Živočích alebo rastlina?
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o životných 
 prejavoch rastlín.

Spoločne so žiakmi sa dohodneme, ako budeme znázor-
ňovať živočícha, napr.: žiaci sa pomaly pohybujú po triede, 
a rastlinu, napr.: žiaci stoja so vzpaženými rukami. Potom 
hovoríme názvy živočíchov alebo rastlín (ktoré už žiaci 
poznajú) a žiaci musia znázorniť pohybom, či ide o živo-
čícha alebo rastlinu.

 77/4
Žiaci samostatne vyfarbia správnu tváričku pod hrachom 
siatym aj  pod  mačkou domácou. Buď vyfarbia usmia-
tu tváričku – áno (je to ich prejav života), alebo vyfarbia 
zamračenú tváričku –  nie (nie je to  ich prejav života). 
Porovnajú prejavy života hrachu siateho a mačky domá-
cej. Ak je prejav života u  živočíchov aj  rastlín rovnaký, 
zaznačia do tabuľky zelenú fajočku. Ak prejav života nie 
je rovnaký, zaznačia do  tabuľky červený krížik. Rast-
lina dýcha, prijíma živiny, vodu, rastie a  rozmnožuje sa. 

Rastlina sa nepohybuje z miesta na miesto. Živočích 
dýcha, prijíma vodu, rozmnožuje sa, rastie, pohybuje 
sa z miesta na miesto.
Treba si  uvedomiť, že dieťa nemusí vnímať, že 
rastlina potrebuje vzduch a že dýcha, lebo dýchanie 
u živočíchov sa prejavuje inak. Preto je dobré žiakom 
objasniť, že ak by rastlina bola v uzavretom prostredí, 
do  ktorého sa  nedostane vzduch, tak sa  zadusí 
podobne ako človek alebo iné živočíchy. 

  MOJE POZNÁMKY
Rastliny sú živé. Prejavmi života rastlín je 
to, že dokážu rásť, počas rastu sa menia 
– vyvíjajú sa, dýchajú, tvoria semená, 
z ktorých je možné vypestovať nové rastliny 
– rozmnožujú sa, prijímajú vodu a živiny.

 INŠPIRUJTE SA 

Odporúčaný doplnkový text a odkaz na elektronické pra-
mene k danej téme:
BURNIE, D. Rastliny. Bratislava: Vydavateľstvo TATRAN, 
1991. ISBN 80-222-0299-1. 
Maľovanky ovocia a zeleniny: https://goo.gl/wnV5IB

1.

2.

7777

a) Pozoruj obrázky v prvom riadku. Opíš, ktoré z prejavov života rastliny znázorňujú. 
b) Porovnaj prejavy života rastlín s prejavmi života živočíchov. 

3

Žiak vie, aké sú životné prejavy rastlín. Vie opísať tri životné prejavy rastlín. Žiak vie 
porovnať spôsob života živočíchov a rastlín. Vie zistiť, že životné prejavy živočíchov 
sú podobné životným prejavom rastlín, ich spôsob života je však iný. 

a) Vyfarbi v každom stĺpci správneho smajlíka:  – áno,  – nie.
b) Porovnaj prejavy života hrachu siateho a mačky domácej. Napíš do tabuľky – spoločné znaky 

alebo  – rozdielne znaky. 

4

Znak života Porovnanie

Dýcha

Prijíma živiny

Prijíma vodu

Rozmnožuje sa

Pohybuje sa z miesta na miesto

Rastie

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Rastliny sú                            . Prejavmi                                    rastlín je to, že dokážu , počas rastu

sa menia –                                                                , , tvoria semená, z ktorých je možné 

vypestovať nové rastliny –                                                                  , prijímajú                                     a živiny.
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Podmienky klíčenia rastlín

s. 78 – 79

MOTIVÁCIA

Hádanky 1

Zasadené v zemi klíčim,
rýchlo vezmi krhličku,
aby sa mi dobre rástlo, 
potrebujem... (VODIČKU)

„Len pekne hrej,“
semienko lúču šeplo.
„Keď rastiem do krásy,
potrebujem k tomu...“ (TEPLO)

V prekyprenej pôde
býva dobrý duch,
semienko si šťastne rastie,
keď je v zemi... (VZDUCH)

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 78/1
Žiaci pozorujú obrázok. Porozprávajú podľa neho, ako 
rastlina začína rásť zo semena – vzniká klíček. Žiaci zistia 
v encyklopédii alebo na internete, čo sa deje so zvyškom 
semena rastliny po jej vyklíčení. Diskutujú o tom so spo-
lužiakmi.

  78/2 
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie.
Žiaci si spoločne prečítajú cieľ, pomôcky a postup výskum-
nej aktivity. Uskutočnia výskumnú aktivitu podľa daného 
postupu. Napíšu do pracovnej učebnice svoje pozorova-
nie. Nakoniec urobia vyhodnotenie a doplnia vetu pod-
ľa svojich zistení. Svoje zistenia prediskutujú s ostatnými 
spolužiakmi. Cieľom výskumnej aktivity je pozorovať, 
z ktorých častí začínajú klíčiť semená rôznych rastlín. Se-
mená je potrebné pred  samotnou vyučovacou hodinou 
nechať namočené cez  noc v  pohári s  vodou. Najvhod-
nejšie na pozorovanie je semeno fazule. Žiakov vyzveme, 
aby našli na  semene miesto, v  ktorom by  sa  ľahko roz-
lomilo a kde by ho prstami roztvorili. Žiaci skúmajú se-
meno, môžu ho aj ďalej rozlamovať. Žiakom pomáhame 
pri  skúmaní otázkami: Koľko rôznych častí ste v  semene 
fazule našli? Aká je vnútorná časť semena? Ako semená 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina 
klíči a čo sa deje so zvyškom semena po vyklí-
čení. Vie, aké sú podmienky klíčenia semien: 
vzduch, voda, teplo. Žiak dokáže navrhnúť 
postup, ako je možné zistiť podmienky klíčenia 
semien.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna vý-
chova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
semená fazule, kukurice, hrachu a jačmeňa, pohár 
s vodou, papierové kuchynské utierky, šesť misiek, 
papier na označenie misiek, pohár na zaváranie 
s viečkom

7878

Podmienky klíčenia semien rastlín

Klíči každá rastlina 
z rovnakej časti semena?

Má každé semeno 
len jeden klíček?

VYHODNOTENIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ

a) Prečítaj si cieľ, pomôcky a postup. 
b) Nakresli a napíš svoje pozorovanie.
c) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení. 

2

Pozorovať, z ktorých častí začínajú klíčiť semená rôznych rastlín.

semená fazule, kukurice, hrachu a jačmeňa, pohár s vodou, papierové kuchynské utierky 

 1. Semená nechaj namočené cez noc v pohári s vodou. 

2. Vyber si jedno zo semien. Nájdi na ňom miesto, v ktorom by sa ľahko rozlomilo, 
a prstami ho roztvor. Pozoruj semeno, môžeš ho aj ďalej rozlamovať a skúmať.

3. Zisti, z ktorej časti semeno začína klíčiť. 

Pozorovaním som zistil/-a, že  

 

POZOROVANIE  

 

 

 

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Klíčenie rastlín 
je časť života 
rastliny, pri ktorej 
rastlina začína rásť 
zo semena – vzniká 
klíček.

 Klíček je prvý výhonok rastliny.
 Klíčenie semena rastliny závisí 

od rôznych podmienok. 
Sú to: voda, teplo, vzduch.

 Vyklíčiť môže len to semeno, ktoré je 
zrelé, zdravé a nie je poškodené. 

5. SPOZNÁVAME RASTLINY

a) Pozoruj obrázok. Porozprávaj 
podľa neho, ako rastlina začína rásť 
zo semena – vzniká klíček.

b) Zisti v encyklopédii alebo 
na internete, čo sa deje so zvyškom 
semena rastliny po jej vyklíčení. 
Diskutuj o tom so spolužiakmi.

1

KLÍČEK FAZULE
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voňajú? Pripomína vám táto vôňa niečo? Nakoniec vyzve-
me žiakov, aby pozorovali aj iné semená a snažili sa zistiť, 
čo majú so  semenom fazule spoločné a čím sa odlišujú 
(porovnávajú rozlamovanie semien, vôňu semien, zloženie 
semien a pod.).

 79/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, predpokladanie, tvorba záverov.
Žiaci si prečítajú cieľ a pomôcky výskumnej aktivity. Na-
vrhnú postup, ako by  sa  dal overiť vplyv podmienok 
na rýchlosť klíčenia semien. Navrhnutý postup si spoloč-
ne napíšeme na tabuľu a žiaci si ho prepíšu do pracovnej 
učebnice. Potom žiaci uskutočnia výskumnú aktivitu 
podľa daného postupu. Napíšu a  nakreslia do  tabuľky 
pracovnej učebnice svoje pozorovanie. Nakoniec urobia 
vyhodnotenie a  doplnia vetu podľa svojich zistení. Vý-
skumná aktivita je zameraná na overenie vplyvu podmie-
nok na rýchlosť klíčenia semien. Každé semeno obsahuje 
zárodok rastliny. Na  vyklíčenie potrebuje mať semeno 
vhodné podmienky. Medzi základné podmienky klíčenia 
semien rastlín patria voda, teplo a vzduch (svetlo nie je ne-
vyhnutne potrebné na klíčenie). Energiu na svoj rast a vý-
vin čerpá rastlina zo zásob uložených v semene. Semená 
potrebujú na klíčenie 7 – 10 dní.

  MOJE POZNÁMKY
Klíčenie rastlín je časť života rastliny, pri ktorej 
rastlina začína rásť zo semena – vzniká klíček. 
Klíček je prvý výhonok rastliny. Klíčenie 
semena závisí od rôznych podmienok. 
Sú to: voda, teplo, vzduch. Vyklíčiť môže len 
to semeno, ktoré je zrelé, zdravé a nie je 
poškodené.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčaný doplnkový text a odkaz na elektronický 
prameň k danej téme:
BURNIE, D. Rýchly štart. In: Kvety. Bratislava: Vydavateľ-
stvo SLOVART, 1994, s. 38 – 39. ISBN: 80-7145-362-5.
Od semienka ku chlebu: http://goo.gl/mdxHep

7979

Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa deje so zvyškom 
semena po jej vyklíčení. Vie, aké sú podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo. 
Žiak dokáže navrhnúť postup, ako je možné zistiť podmienky klíčenia semien.

Overiť si vplyv podmienok na dobu klíčenia semien.

semená hrachu, šesť misiek,  
papierové kuchynské utierky, voda, 
pohár na zaváranie s viečkom 

 

 

 

 

Druh 
semena

Doba klíčenia (počet dní)

s vodou bez vody v teple v chlade so 
vzduchom

bez 
prístupu 
vzduchu

hrach

Semeno potrebuje na to, aby vyklíčilo:  

 .

a) Prečítaj si cieľ a pomôcky. 
b) Navrhni a napíš postup, ako by sa dal overiť vplyv 

podmienok na klíčenie semien. 
c) Napíš a nakresli do tabuľky svoje pozorovanie.  
d) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení.

3

POMÔCKY

CIEĽ

Ako si overím, či semeno 
vyklíči v chlade? Ako si overím, či semeno 

vyklíči bez vody?

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

M
oj

e 
po
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ám

ky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Klíčenie rastlín je časť života rastliny, pri ktorej rastlina začína zo semena – vzniká

                                               . Klíček je prvý výhonok . Klíčenie semena závisí od rôznych 

podmienok. Sú to:                                           ,                                                     , . Vyklíčiť môže len

to                                                   , ktoré je                                                 , a nie je poškodené.
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Podmienky rastu rastlín

s. 80 – 83

MOTIVÁCIA 

Dramatizácia príbehu

Žiakom rozprávame príbeh z úlohy 1 na strane 80 pracovnej 
učebnice a spoločne dramatizujeme vývin semienka hrachu. 

JEDNÉHO DŇA SA  DOSTALO SEMENO HRACHU 
DO PÔDY (schúlime sa do klbka ako malé semienka).

CHVÍĽU PRŠALO (naznačíme padanie dažďa z  oblohy 
na zem),

CHVÍĽU SVIETILO SLNKO (natiahneme ruky a prstami 
naznačíme slnečné lúče). 

SEMENO HRACHU MÁ TAKÉ POČASIE RADO, A TAK 
ZAČALO RÁSŤ. 

VZNIKOL  KLÍČEK (schúlime sa  do  klbka, vystrčíme je-
den prst ako klíček) A SEMENO HRACHU VYPUSTILO 
DO PÔDY KOREŇ (natiahneme ruku k zemi). 

KOREŇOM ČERPALO Z PÔDY  VODU A ŽIVINY. PO-
STUPNE ZAČALA RÁSŤ RASTLINA: STONKA, NA NEJ 
LISTY A KVETY (postupne vstávame a naznačujeme te-
lom rast rastliny).

POMOCOU NICH RASTLINA DÝCHALA A PRIJÍMA-
LA SLNEČNÉ LÚČE (stojíme a rukami naznačujeme listy, 
ktoré zhlboka dýchajú).

Z  KVETOV SA  VYTVORILI STRUKY.  V  NICH BOLI 
MALÉ SEMENÁ HRACHU (naznačíme prstami malé se-
mienka).

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 80/1
Žiaci si spoločne prečítajú príbeh o semienku hrachu. Po-
môžu si  legendou pod  textom. Porozprávajú podobný 
príbeh o inej rastline (napríklad o fazuli alebo o paprike).
Žiakov vedieme k tomu, aby vedeli vysvetliť, akým spôso-
bom a prostredníctvom ktorých častí tela získavajú rast-
liny z prostredia vodu, vzduch a svetlo, ktoré sú dôležité 
pre ich rast a život.

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, čo je rast rastliny a aké sú životné 
podmienky rastlín: svetlo, teplo, vzduch, voda, 
pôda. Vie vysvetliť, akým spôsobom a pros-
tredníctvom ktorých častí získavajú rastliny 
z prostredia vodu, vzduch a svetlo.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna vý-
chova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet, šesť plastových fl iaš, 
nožnice, pohár na zaváranie s viečkom, šnúrka 
z topánok, semená fazule, pôda s kamienkami, 
alobal, opora na rastliny, obväz

8080

Podmienky rastu rastlín

a) Prečítaj si príbeh semienka hrachu. Pomôž si legendou pod textom.
b) Porozprávaj podobný príbeh o inej rastline (napríklad o fazuli alebo o paprike).

1

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Rastliny pre svoj rast a život potrebujú: pôdu, vodu, 
svetlo, teplo a vzduch.

 Rastliny prijímajú vodu z pôdy cez korene.  
 Rastliny prijímajú slnečné svetlo a teplo všetkými 

zelenými časťami, najmä listami.  
 Rastliny dýchajú celým svojím telom, najmä spodnou 

stranou listov. 
 Z pôdy a zo vzduchu získava rastlina látky potrebné 

na svoj rast a vývin.

JEDNÉHO DŇA SA DOSTALO  DO PÔDY. CHVÍĽU            , 

CHVÍĽU SVIETILO          .       MÁ TAKÉ POČASIE RADO, 

A TAK ZAČALO RÁSŤ. VZNIKOL KLÍČEK A       VYPUSTILO 

DO PÔDY      .         ČERPALO Z PÔDY VODU A ŽIVINY. 

POSTUPNE ZAČALA RÁSŤ RASTLINA:     , NA NEJ        A       . 

POMOCOU NICH RASTLINA DÝCHALA A PRIJÍMALA SLNEČNÉ 

LÚČE. Z          SA VYTVORILI            . V NICH BOLI MALÉ        . 

SEMENO HRACHU

PRŠALO

SLNKO

STONKA

LISTY

KOREŇ, KOREŇOM

KVETY, KVETOV

STRUKY

SEMENÁ HRACHU

5. SPOZNÁVAME RASTLINY

LEGENDA:
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DOBRÝ NÁPAD – Pieseň: Čížiček, čížiček
Cieľ:  Uplatniť u žiakov medzipredmetové vzťahy 
 prostredníctvom piesní.

Spoločne si  zaspievame pieseň z  1. ročníka Čížiček, čí-
žiček. Vďaka pesničke si zopakujeme, ako rastie rastlina 
zo semena. Žiaci môžu popri speve pieseň dramatizovať.

 81/2
Žiaci opíšu, čo vidia na obrázkoch. Označia modrou pas-
telkou, čo hrach potrebuje pre svoj rast a život, a červenou 
pastelkou, čo jeho rastu a životu škodí. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnia. Diskutujeme so  žiakmi o  tom, aký význam 
má ochrana pôdy, vody a ovzdušia pre rast rastlín a aké 
by to malo následky, keby sme sa o prírodu nestarali.

 81/3
Žiaci pozorujú rastliny na obrázkoch. Zároveň ich ciele-
ne navádzame k tomu, aby zistili, v akom prostredí tieto 
rastliny žijú. Nakreslia pomocou značiek, koľko vody a sl-
nečného svetla a tepla rastliny potrebujú. Pomôžu si en-
cyklopédiou alebo internetom. Porovnajú potreby rastlín.

Kaktus – veľa svetla, málo vody
Púpava – polotieň, trochu vody

Žaburinka – polotieň, veľa vody
Skalnica – veľa svetla, málo vody
Lekno – veľa svetla, veľa vody
Papraď – tieň, trochu vody

8181

Žiak vie, čo je rast rastliny a aké sú životné podmienky rastlín: svetlo, teplo, 
vzduch, voda, pôda. Vie vysvetliť, akým spôsobom a prostredníctvom 
ktorých častí získavajú rastliny z prostredia vodu, vzduch a svetlo.

Som nejaký 
zvädnutý! 

Veď nie si 
rastlinka!

a) Pozoruj rastliny na obrázkoch. Nakresli pomocou 
značiek, koľko vody a slnečného svetla rastliny 
potrebujú. Pomôž si encyklopédiou alebo internetom. 

b) Porovnaj potreby rastlín.

3

kaktus

papraď

leknožaburinka

púpava

skalnica

tieň – 
polotieň – 
veľa svetla – 

málo vody – 
stredne veľa vody – 
veľa vody – 

Opíš, čo vidíš na obrázkoch. Označ  , čo hrach potrebuje pre svoj rast a život, 
a  , čo mu škodí. Svoje rozhodnutie zdôvodni.

2
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Podmienky rastu rastlín

s. 80 – 83

  82/4
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, usudzovanie, tvorba záverov
Metóda využitia konceptuálnych obrázkov slúži 
na  vyvolanie polemiky predstáv žiakov. Jej cieľom je 
práve diskusia na základe predchádzajúcich skúseností 
a  predstáv žiakov, pričom vopred dané vyjadrenia 
detí pomáhajú žiakom vo  formulácii myšlienok 
a pri iniciácii diskusie.
Žiaci si  spoločne prečítajú otázku, ktorú sa  pýta 
Danielko: Potrebuje rastlina pre svoj rast a život na-
ozaj všetky životné podmienky? Žiaci vytvoria pred-
poklad a zaznačia červenú fajočku k dieťaťu, ktoré má 
podľa nich pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. 
(Celá trieda si spoločne vyrobí šesť pokusných fl iaš 
podľa návodu na tabuli zo strany 83. Odporúčame vy-
robiť si ich vopred.) Žiaci navrhnú a spoločne zapíšu 
na tabuľu a potom do pracovnej učebnice pomôcky 
a postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad ove-
ria. Pokúsia sa svoj predpoklad dokázať. Žiaci na píšu 
do pracovnej učebnice svoje pozorovanie. Porovnajú 
výsledok so svojím predpokladom. Ak sa  ich pred-
poklad potvrdil, vyfarbia pri danom dieťati usmiatu 
tváričku. Nakoniec urobia vyhodnotenie a  doplnia 
vety podľa zistení. Pozorovanie rastu fazule je v  ta-
kýchto nádobách naozaj veľmi názorné a efektívne, 
pretože po čase cez priesvitné steny plastu krásne pozo-
rujeme korene, ktoré sa cez hrdlo lievika postupne ťahajú 
za vodou v spodnej časti. Semienka odporúčame zasadiť 
ku  krajom fl iaš, aby sme dobre videli klíčenie a  hlavne 
rast rastliny, pretože práve na  rast rastliny je výskumná 
aktivita zameraná. Vodu v spodnej nádobe opatrne do-
lievame podľa potreby. Po čase je nutné rastlinku podo-
prieť nejakou oporou, aby sa nezlomila. Šnúrku, ktorou 
priviažeme rastlinku o oporu, môžeme nahradiť kúskom 
obväzu. Pri  troche šťastia takto zasadená fazuľa alebo 
hrach v triede zakvitnú a vytvoria prvé plody. Na zabez-
pečenie toho, aby sa k rastline nedostalo svetlo, môžeme 
obaliť pokusné nádoby alobalom, prípadne ich schovať 
do dobre uzavretej skrine. Vzhľadom na ročné obdobie 
zabránime teplu tak, že nádoby umiestnime do chladnič-
ky. Rastlinu bez vzduchu môžeme uzavrieť do  veľkého 
zaváraninového pohára a pohár nesmieme počas celej vý-
skumnej aktivity otvoriť.
Rastlina potrebuje na  to, aby vyklíčila, vodu, vzduch 
(zo  vzduchu kyslík) a  vhodnú teplotu. Začne klíčiť, pri-
čom minie všetky zásoby energie uložené v semene. Potom 
pre svoj rast potrebuje pôdu, ako aj svetlo a živiny z pôdy. 
Ak rastlina nemá dostatočne vhodné podmienky na  rast 
(má nevhodné prostredie), nezakvitne ani nevytvorí seme-
ná. Keď je už rastlina zelená (okrem klíčnych lístkov má 

vytvorené už ďalšie zelené listy), môže získavať energiu 
zo slnečného žiarenia v procese fotosyntézy. Ak má rastlina 
nedostatok svetla, celá sa sfarbí do svetlozelena až žlta. 

 83/5
Žiaci priradia správne pomenovania v  plôškach   k  čas-
tiam rastliny. Rastlina dýcha vďaka koreňu, stonke, listom, 
kvetom, plodom. Rastlina prijíma vodu vďaka koreňu. 
Rastlina prijíma slnečné svetlo vďaka zeleným častiam 
– stonke a listom. Žiaci si môžu pomôcť Zápisníkom ces-
tovateľov na s. 80.

DOBRÝ NÁPAD – Hra: Ako rastie rastlinka
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o životných 
 prejavoch rastlín.

Pomôcky: veľké kruhy papiera

Vopred si  pripravíme veľké kruhy papiera. Do  stre-
du kruhu nakreslíme (alebo prilepíme) malé semienko. 
Žiaci si posadajú s pastelkami okolo týchto kruhov. Za-
čneme im rozprávať príbeh o  malom semienku, ktoré 
sa dostalo do zeme. Každý žiak nakreslí na papier malé 
semienko (prípadne nejaké semienko nalepíme na papier 
lepiacou páskou). Pokračujeme v  rozprávaní o  tom, ako 

8282

a) Prečítaj si otázku, ktorú sa pýta Danielko. Vytvor predpoklad a zaznač d k dieťaťu, 
ktoré má podľa teba pravdu. Svoje rozhodnutie zdôvodni.

b) Vyrob si šesť pokusných fl iaš podľa návodu na tabuli na strane 83. Navrhni
a napíš pomôcky ay postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad overíš. d

c) Pokús sa svoj predpoklad dokázať.d
d) Napíš do tabuľky svoje pozorovanie.
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom. Ak sa tvoj

predpoklad potvrdil, vyfarbi pri danom dieťati d .
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení. 

4

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. Rastlina pre svoj rast a život potrebuje   

 .

Overiť, či rastlina pre svoj rast a život naozaj potrebuje všetky životné podmienky.

 

 

 

 

1. FĽAŠA
Ideálne podmienky: 
pôda, voda, svetlo, 

teplo, vzduch 

(počet dní)

2. FĽAŠA 
Rastlina  
bez vody 

(počet dní)

3. FĽAŠA 
Rastlina  

bez svetla 
(počet dní)

4. FĽAŠA 
Rastlina  

bez tepla 
(počet dní)

5. FĽAŠA 
Rastlina  
bez pôdy 

(počet dní)

6. FĽAŠA 
Rastlina  

bez prístupu 
vzduchu 

(počet dní)

Prvé listy

Prvé
kvety

Prvé 
plody

Potrebuje rastlina 
pre svoj rast a život 

naozaj všetky životné 
podmienky?

Rastlina potrebuje najmä vodu. Svetlo, 
teplo, vzduch a pôdu nepotrebuje.

Rastlina pre svoj rast a život 
potrebuje všetky životné podmienky: 

pôdu, vodu, svetlo, teplo aj vzduch.

Rastlina potrebuje najmä 
teplo. Ak je zima a chladno, 

nič nerastie.

POMÔCKY

5. SPOZNÁVAME RASTLINY

CIEĽ
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na  semienko svietilo slnko, ktoré ho zohrievalo (žiaci 
nakreslia slniečko nad semienko do stredu kruhu). Potom 
sa prihnali mraky a dážď semienko polieval (žiaci nakres-
lia okolo slniečka mraky, z ktorých prší). Semienko puk-
lo a začal z neho vyrastať klíček, začal sa tvoriť korienok 
a stonka (žiaci nakreslia semienku klíček, korienok, ston-
ku). Pokračujeme v  rozprávaní o  tom, ako na  rastlinku  
opäť svietilo slnko a pršalo a rastlinke narástli listy a kvety 
(žiaci rastlinku dokresľujú podľa opisu, až kým sa z kvetu 
nevytvorí plod a  v  ňom nové semienka, ktoré sa  dostali 
do zeme). Takto príbeh môže pokračovať zas od začiatku. 
Pomedzi jednotlivé vstupy (kým žiaci kreslia) si  môže-
me s nimi spievať pieseň: „Vstávaj, semienko, bum, bim, 
bam, nech je z teba tulipán. Vstávaj, semienko, bum, bam, 
bom, nech je z teba krásny strom. Vstávaj, semienko, bum, 
bam, bim, nech je z teba rozmarín.“
Na  záver aktivity si  zhrnieme, ktoré životné prejavy 
rastliny sme nakreslili. Pokreslené kruhy si  vystavíme 
v priestore triedy.

 83/6
Žiaci samostatne vyhľadajú v  štvorsmerovke slová 
(môžu ich prečiarknuť, vyfarbiť, zakrúžkovať): 1. semená, 
2.  vzduch, 3. pôda, 4. dážď, 5. voda, 6. teplo, 7. slnko, 8. 
list, 9. klíček, 10. kvet, 11. energia, 12. svetlo, 13. stonka. 

Keď nájdu všetky slová, vyznačia vhodným spôso-
bom písmená, ktoré im zostali. Vypíšu ich na pripra-
venú linajku na začiatku vety. Vetu prečítajú. Riešenie 
je: RASTLINY.

  MOJE POZNÁMKY
Rastliny pre svoj rast a život potrebujú: pôdu, 
vodu, svetlo, teplo a vzduch. Rastliny prijímajú 
vodu z pôdy cez korene. Rastliny prijímajú 
slnečné svetlo a teplo všetkými zelenými 
časťami, najmä listami. Rastliny dýchajú celým 
svojím telom, najmä spodnou stranou listov.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Zbierka hier: http://goo.gl/mR3Jrn
Súbor hier: http://goo.gl/lo59eH

8383

Žiak dokáže navrhnúť postup na overenie 
predpokladov týkajúcich sa podmienok rastu rastlín. 

Priraď pomenovania k tým častiam 
rastliny, prostredníctvom ktorých 
dýcha, prijíma vodu, slnečné svetlo. 
Pomôž si Zápisníkom cestovateľov 
na strane 80.

5

LÁTKY PRE RAST 
A VÝVIN

VODA

SLNEČNÉ SVETLO

DÝCHANIE

a) Vyhľadaj v štvorsmerovke tieto slová: 
1. semená, 2. vzduch, 3. pôda, 4. dážď, 
5. voda, 6. teplo, 7. slnko, 8. list, 9. klíček, 
10. kvet, 11. energia, 12. svetlo, 13. stonka. 

b) Zakrúžkuj písmená, ktoré ti zostali. Vypíš 
ich na linajku. Vetu prečítaj.
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Rastliny pre svoj rast a život potrebujú:                                          ,            ,  ,

                                           a         . Rastliny prijímajú vodu z pôdy cez . 

Rastliny prijímajú slnečné svetlo a teplo všetkými zelenými časťami, najmä . 

Rastliny dýchajú celým svojím                , najmä spodnou stranou .
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Toto je návod na výrobu pokusných fl iaš.

1 2 3 4 5

SEMENO FAZULE PÔDA S KAMIENKAMI

VODA ŠNÚRKA DO TOPÁNOKPLASTOVÁ FĽAŠA

           potrebujú pre svoj život: 

pôdu, vodu, svetlo, teplo a vzduch.
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Význam rastlinných semien

s. 84 – 86

MOTIVÁCIA
Hádanky 1

Červené a šťavnaté sú
krásne svieže náušničky,
aj škorce ich rady kradnú,
sladké, chutné... (ČEREŠNIČKY)

Mestom voňajú pečené,
v kabáte pichnú ťa na dlani,
urob z nich srnku a či ježka,
plody jesene sú... (GAŠTANY)

Sojky, straky i diviaky
hľadajú ma vždy pod dubom.
Neskoro na jeseň dozrievam,
veď som predsa... (ŽALUĎOM)

Červené, zelené,
každý ma pozná,
odtrhni, ochutnaj,
som strapec... (HROZNA)

Fialovomodrá farba
a oválne krivky,
v lekvároch sa vynímajú
šťavnaté a sladké... (SLIVKY)

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 84/1
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – klasifi -
kácia (triedenie).
Spoločne so žiakmi si zopakujeme učivo z prvého ročníka 
o tom, kde sa v niektorých plodoch nachádzajú semená. 
Žiakov vedieme k precíznemu porovnávaniu a navádza-
me ich napríklad na porovnanie počtu semien v plodoch, 
na ich veľkosť, rozmiestnenie... Žiaci sú v podstate vedení 
k  vytváraniu kategórií, čo je vyšším stupňom kategori-
začnej spôsobilosti v porovnaní s triedením do vytvore-
ných kategórií. Od žiakov nevyžadujeme triedenie plodov 
na kôstkovice, malvice a bobule, pretože dané triedenie 
prekračuje rámec poznania žiaka tohto veku. Potom 
žiaci zakrúžkujú rovnakou farbou plody, ktorých seme-
no je uložené rovnakým spôsobom. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnia. Obrázky nevyfarbených plodov rastlín žiaci 
správne vyfarbia.

 84/2
Žiaci si samostatne prečítajú tvrdenia o semenách rastlín. 
Pravdivé tvrdenia o semenách rastlín vyfarbia. Nasleduje 

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie vysvetliť, kde a prečo je možné 
nájsť semená rastlín. Žiak dokáže zhodnotiť 
význam rastlinných semien pre život človeka.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna vý-
chova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
rôzne plody rastlín (napr.: gaštan, orech, broskyňa, 
citrón, dvojnažka javora, nažka lipy, cuketa, rajčina 
a pod.), príbo rové lyžičky a nožíky, kuchynské 
papierové utierky

8484

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Semená rastlín slúžia na ich rozmnožovanie.
 Zo zrelých, zdravých a nepoškodených semien rastlín môžu vyrásť nové rastliny.
 Semená rastlín bývajú väčšinou ukryté v plodoch, napríklad v jablku, v paprike, v čerešni…
 Niektoré semená rastlín môžeme aj jesť. Sú to semená rastlín: hrach, vlašský orech…

a) Zopakuj si z prvého ročníka, kde sa v niektorých plodoch nachádzajú semená.
b) Zakrúžkuj rovnakou farbou plody, ktorých yy semeno je uložené rovnakým spôsobom.   

Význam rastlinných semien

1

Slúžia na rozmnožovanie rastlín.
Väčšinou sú chránené plodom.

Rastlina pomocou nich prijíma potravu. Vedia rozprávať.

Sú potravou niektorých živočíchov.

Nikdy sa nesmú jesť.

Môže z nich vyrásť nová rastlina.

Niektoré môžeme jesť.

semenách rastlín.  
2

5. SPOZNÁVAME RASTLINY
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okamžitá spätná väzba. Svoje riešenia žiaci zdôvodnia. 
Vyfarbené tvrdenia: Slúžia na  rozmnožovanie rastlín. 
Väčšinou sú chránené plodom. Môže z  nich vyrásť nová 
rastlina. Sú potravou niektorých živočíchov. Niektoré mô-
žeme jesť.

 85/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – pozoro-
vanie, usudzovanie, predpokladanie.
Pripravíme si  pre  žiakov rôzne plody rastlín (gaštan, 
orech, jačmeň, broskyňa, dvojnažka javora, paprika, rajči-
na, pomaranč, citrón, uhorka, cuketa, kukurica, nažka lipy, 
a pod.). Výskumnú aktivitu začneme so žiakmi diskusiou 
o tom, ako sa podľa nich vyvíjajú rastliny na jar. Riade-
ným rozhovorom smerujeme k  rastlinným semenám, 
ktoré sadíme do pôdy a z ktorých vyrastajú nové rastliny. 
Žiaci vychádzajú zo znalostí, ktoré majú z prvého roční-
ka. Vedia, že semená sú väčšinou chránené plodom. Cie-
ľom našej diskusie je, aby si žiaci pripomenuli a upevnili 
vedomosť z prvého ročníka, že z opeleného kvetu po jeho 
odkvitnutí vzniká plod, v ktorom sa nachádzajú semená. 
Mnohé plody rastlín sú známymi druhmi ovocia a zele-
niny. Prečítame si  cieľ našej výskumnej aktivity: Zistiť, 
kde majú jednotlivé plody uložené semená. Žiaci spoločne 
navrhnú pomôcky a postup, ktorý si napíšeme na tabuľu 

a na pripravené linajky v tabuľke pracovnej učebni-
ce. Každému žiakovi rozdáme jeden plod. Žiak svoj 
plod skúma, zakreslí si  ho do  pracovnej učebnice 
a vytvorí predpoklad, kde má daný plod uložené se-
mená. Po  stanovení predpokladu vyzveme žiakov, 
aby sa  pokúsili nájsť v  plode semená. Pri  skúmaní 
žiaci používajú príborové nožíky a  lyžičky. Ak po-
trebujú roztvoriť väčší a tvrdší plod, pomôžeme im. 
Semená žiaci vyberú na kuchynské papierové utierky 
a zakreslia ich do obdĺžnika k nakreslenému plodu. 
Na záver si porovnajú výsledok so svojím predpokla-
dom a doplnia vetu vo vyhodnotení.
Je vhodné priniesť na hodinu aj rôzne druhy zeleni-
ny, napr. mrkvu. Po  preskúmaní rastliny žiaci uro-
bia predpoklad, kde sa  nachádzajú semená mrkvy. 
Predpoklady žiakov si  overíme skúmaním rastliny. 
Zistíme, že mrkva je koreň a nie plod rastliny, takže 
sa v nej semená nenachádzajú. Je to vhodné na do-
kreslenie pravdivosti situácie, aby si žiaci nemysleli, 
že zelenina a ovocie sú iba plody.
(Ďalšie druhy rastlín a ich časti, ktoré konzumujeme, 
sú: koreň: mrkva, petržlen, listy: kapusta, kel, kvety: 
karfi ol, brokolica, zhrubnuté stonky: kaleráb). 

8585

a) Prines si do školy ľubovoľné plody. 
b) Vytvor predpoklad, kde majú jednotlivé plody uložené semená. 

Svoje rozhodnutie zdôvodni.
c) Navrhni a napíš pomôcky a postup, pomocou ktorého si svoj predpoklad overíš. 
d) Nakresli a napíš svoje pozorovanie. 
e) Porovnaj si výsledok so svojím predpokladom.
f) Urob vyhodnotenie. Doplň vety podľa zistení.

3

Žiak vie vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená rastlín.

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

POMÔCKY

CIEĽ Zistiť, kde majú jednotlivé plody uložené semená. 

Môj predpoklad sa potvrdil/nepotvrdil. 
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Význam rastlinných semien

s. 84 – 86

  86/4
Úloha na  rozvoj spôsobilosti vedeckej práce 
– (triedenie).
Žiaci pozorujú rôzne druhy plodov na  obrázkoch. 
Pomenujú rastliny, z  ktorých pochádzajú. Vysvetlia 
postupne po  riadkoch, akým spôsobom majú 
zobrazené plody uložené semená. Označia zelenou 
pastelkou vždy jeden plod, ktorý do riadka nepatrí. 
Nakreslia plod alebo napíšu názov plodu, ktorý 
by do radu ešte mohol patriť. Povedia, ktoré zo se-
mien plodov na obrázkoch môžeme jesť.
Červený rad: Broskyňa, slivka, čerešňa a  marhuľa 
majú semeno chránené kôstkou. Nepatrí tam jaho-
da, pretože tá má semená voľne rozptýlené v plode. 
Mohla by tam ešte patriť: višňa, nektárinka, ringlota.
Zelený rad: Lieskový orech, vlašský orech, jedlý gaštan, 
pagaštan konský majú semená chránené tvrdým oba-
lom. Nepatrí tam malina. Mohla by  tam ešte patriť 
mandľa...
Modrý rad: Egreš, ríbezľa, melón, tekvica majú seme-
ná voľne rozptýlené v plode. Nepatrí tam obilie, ktoré 
má semená uložené v klase. Mohli by tam ešte patriť: 
kivi, malina...

  86/5
Žiaci pozorujú obrázky v riadku. Porozprávajú pod-
ľa nich o premenách rastlín. Cieľom tejto úlohy je rozvoj 
spôsobilosti žiakov vytvárať si ucelenú predstavu o výz-
name semien rastlín pre  život človeka. Žiakov vedieme 
k samostatnému prerozprávaniu súvislosti obrázkov a ne-
podsúvame im vopred dané riešenie.
• Porozprávajú o tom, ako zo semien vyrastú nové rast-

liny. Každé semienko obsahuje zárodok novej rastliny. 
Na to, aby vyklíčila nová rastlina, potrebujeme semenu 
poskytnúť vhodné podmienky na  klíčenie semien rast-
lín. Medzi základné životné podmienky klíčenia semien 
rastlín patria: voda, teplo a vzduch. Z klíčka postupne 
vyrastie koreň, stonka s listami a kvetmi.

• Porozprávajú o tom, ako sa z kvetu vyvíja plod obsa-
hujúci semená. Po opelení kvetu, teda po prenesení peľu 
hmyzom z  jednej rastliny na  druhú, sa  piestik nachá-
dzajúci sa v strede kvetu postupne začne meniť na plod. 
Okvetné lístky odpadnú a plod postupne rastie a dozrie-
va spolu so semenami, z ktorých môžu vyrásť po zasa-
dení do  pôdy nové rastliny. Samozrejme, je nutné po-
skytnúť vhodné podmienky na rast rastlín: pôdu, vodu, 
svetlo, teplo a vzduch.

Žiaci diskutujú o tom, aký význam majú semená rastlín 
pre život človeka. Význam: potrava, príprava šalátov, siru-
pov, džemov, konzervovanie – zaváranie, mrazenie, suše-
nie, príprava liekov, liečivé čaje, koreniny.

Na záver si žiaci môžu zahrať hru z prvého ročníka Letela 
včielka, letela.

  MOJE POZNÁMKY
Semená rastlín slúžia na ich rozmnožovanie. 
Zo zrelých, zdravých a nepoškodených semien 
rastlín môžu vyrásť nové rastliny. Semená rastlín 
bývajú väčšinou ukryté v plodoch, napríklad 
v jablku, v paprike, v čerešni... Niektoré semená 
rastlín môžeme aj jesť.

  INŠPIRUJTE SA 

Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Ovocie a zelenina: http://goo.gl/6ZtuOD
Maľovanky ovocia a zeleniny: https://goo.gl/wnV5IB

8686

a) Pozoruj rôzne druhy plodov na obrázkoch. Pomenuj rastliny, z ktorých pochádzajú. 
b) Vysvetli postupne po riadkoch, akým spôsobom majú zobrazené plody uložené semená. 

Označ  vždy jeden plod, ktorý do riadka nepatrí.
c) Nakresli plod alebo napíš názov plodu, ktorý by do radu ešte mohol patriť.
d) Povedz, ktoré zo semien plodov na obrázkoch môžeme jesť.

4

a) Pozoruj obrázky v riadku. Porozprávaj podľa nich o premenách rastlín:
– o tom, ako zo semien vyrastú nové rastliny;
– o tom, ako sa z kvetu vyvíja plod obsahujúci semená. 

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, aký význam majú semená rastlín pre život človeka. 

5

Žiak dokáže zhodnotiť význam rastlinných semien pre život človeka.
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Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Semená rastlín slúžia na ich . Zo zrelých, zdravých a nepoškodených semien

rastlín môžu vyrásť nové                                . Semená rastlín bývajú väčšinou ukryté v ,

napríklad v jablku, v paprike, v čerešni… Niektoré semená rastlín môžeme aj .

5. SPOZNÁVAME RASTLINY

1 2 3 4



SP
O

ZN
ÁV

A
M

E 
RA

ST
LI

N
Y

105

Rozširovanie semien rastlín

s. 87 – 89

MOTIVÁCIA
Danielko a Jasmínka sedeli na lúke a oddychovali. Jasmín-
ka obdivovala krásne kvety, ktoré práve kvitli. Spomenula 
si na ich mená: zvonček, sedmokráska, králik, púpava. Zra-
zu začula tichý nárek jednej púpavy v tráve.
„Prečo plačeš?“ opýtala sa Jasmínka.
„Zlostím sa, pretože neviem lietať ako včielky, motýle či vtá-
čiky!“ vyžalovala sa púpava. 
„Prestaň sa  mračiť,“ povedal jej Danielko a  šibalsky 
sa na ňu usmial. „Pekne sa usmej, a pohraj sa so včielkami 
a s motýlikmi. Uvidíš, potom budeš aj ty lietať,“ poradil jej.
Púpava sa hneď začala usmievať. Zavolala včielky a motýle 
a začala spolu s nimi veselo tancovať vo vetre. Večer bola 
taká unavená, že už nevládala ani držať otvorené očká. 
Ráno ju však zobudilo slabulinké šušťanie. To fúkal vetrík 
a  vďaka nemu z  odkvitnutej púpavy odletovali semienka 
na páperistých padáčikoch.
„Jeeeeeeeeej, veď ja lietam!“ potešila sa púpava. Rozosmiala 
sa a rozhojdala sa ešte viac. Keď sa na ňu prišli pozrieť Jas-
mínka a Danielko, našli z nej len malú holú hlavičku, ktorá 
kývala odlietajúcim padáčikom. 

Otázky k  textu: Čo sa  stalo s  púpavou? Lietala naozaj? 
Na čo slúžia púpave malé padáčiky?
Príbeh môžu žiaci zdramatizovať.

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  87/1
Žiaci pozorujú obrázok. Porozprávajú, čo na  obrázku 
vidia. Diskutujeme s  nimi o  tom, čo by  sa  stalo, keby 
sa semená rastlín nedokázali rozširovať ďaleko do okolia. 
Spoločne si  pripomenieme, ktoré podmienky potrebu-
jú rastliny pre svoj rast a život. Môžeme spomenúť aj to, 
čo by sa mohlo stať, keby rastliny rástli príliš husto vedľa 
seba (nemali by dostatok svetla, tepla, vody a živín).
Cieľom tejto úlohy je navádzať žiakov na to, aby sa pokú-
sili sami formulovať myšlienky. Takýmto spôsobom roz-
víjame u žiakov predstavu, že prírodovedné vzdelávanie 
je o pozorovaní, premýšľaní a vysvetľovaní vlastnými slo-
vami tak, aby bolo samotné vysvetlenie pre nás zrozumi-
teľné a bolo v súlade s tým, čo denne pozorujeme.

  87/2
Žiaci pozorujú obrázky plodov so semenami rastlín. Pri-
radia ich správne k materským rastlinám podľa príkladu. 
Prečítajú, z ktorých rastlín pochádzajú plody so semena-
mi. Uvažujú, ako sa prispôsobili tomu, aby sa rozširovali 
do okolia. Pri uvažovaní žiakom pomáhame a navádzame 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie, čo je rozširovanie semien. Vie uviesť 
na príkladoch, že niektoré semená majú vyvi-
nuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej 
od materskej rastliny.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, environmentálna 
výchova

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

LOPÚCH TOPOĽ PÚPAVA JAVOR

8787

a) Pozoruj obrázky plodov so semenami rastlín. Priraď ich k materským rastlinám podľa príkladu. 
b) Prečítaj, z ktorých rastlín plody so semenami pochádzajú. Uvažuj, ako sa prispôsobili tomu, 

aby sa rozširovali do okolia.

2

Rozširovanie semien rastlín 
Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Semená niektorých rastlín sú prispôsobené tomu, aby sa mohli rozširovať do okolia. 
 Rozširujú sa čo najďalej od svojej materskej rastliny, 

aby mali dostatočný priestor pre svoj rast.
 Semená rastlín sa môžu rozširovať pomocou vzduchu, 

vody, živočíchov, aj človeka, ale aj samostatne. 

a) Povedz, čo vidíš na obrázku.
b) Diskutuj so spolužiakmi, čo by sa stalo, keby sa semená rastlín nedokázali 

rozširovať ďaleko do okolia. 

1
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Rozširovanie semien rastlín

s. 87 – 89

ich otázkami tak, aby na  odpovede prišli sami. Se-
mená lopúcha majú háčiky, pomocou ktorých sa môžu 
zachytiť na  srsti zvierat, ktoré ich takto rozšíria 
do okolia. Semená topoľa, javora a púpavy majú lie-
tacie zariadenia, vďaka ktorým ich vietor zaveje ďalej 
od materskej rastliny.

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických 
komentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  88/3
Úloha na rozvoj spôsobilosti vedeckej práce – po-
zorovanie, klasifi kácia (triedenie).
Žiaci pozorujú obrázky. Spoločne pomenujeme rast-
liny, ktoré sú na  obrázkoch (horný rad: javor, jab-
loň, bodliak, stredný rad: lieskový orech, vika, lekno, 
spodný rad: mak, slnečnica, púpava). Porozprávajú 
pomocou obrázkov, kto, čo a  ako prenáša semená 
rastlín v prírode. Žiakov vedieme k tomu, aby vedeli 
svoj názor aj zdôvodniť. Napíšu pod každý obrázok 
spôsob, akým sa semená rozširujú do okolia. Pomô-
žu si  slovnými spojeniami, resp. slovom: pomocou 
vzduchu, pomocou vody, pomocou živočíchov, samo-
statne. Napíšu teda: javor – pomocou vzduchu, jabloň 
– pomocou živočíchov, bodliak – pomocou živočíchov, 
lieskový orech – pomocou živočíchov, vika – samostatne, 
lekno – pomocou vody, mak – pomocou vzduchu, slneč-
nica – pomocou živočíchov, púpava – pomocou vzduchu. 

8888

a) Pozoruj obrázky. Porozprávaj podľa nich, kto, čo a ako prenáša semená rastlín v prírode. 
b) Napíš pod každý obrázok spôsob, akým sa semená rozširujú do okolia. Pomôž si slovnými 

spojeniami a slovom: pomocou vzduchu, pomocou vody, pomocou živočíchov, samostatne.

3

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Pomocou vzduchu sa rozširujú tie semená rastlín, ktoré majú „lietacie zariadenia“. 
Sú to napríklad semená púpavy, javora, topoľa…

 Pomocou vody sa rozširujú tie semená rastlín, ktoré „plávajú“. 
Sú to napríklad semená kosatca, lekna…

 Pomocou živočíchov sa rozširujú semená, ktoré majú „háčiky“. 
Sú to napríklad semená bodliaka, lopúcha, lipkavca… 

 Pomocou živočíchov sa rozširujú aj semená plodov, ktoré majú chutné bobule. 
Živia sa nimi niektoré živočíchy, najmä vtáky. Sú to napríklad semená bazy, jarabiny, čerešne…

 Semená rastlín sa môžu rozširovať aj samostatne – pomocou malých „vystreľovacích 
zariadení“. Sú to napríklad semená viky, netýkavky…

5. SPOZNÁVAME RASTLINY
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  89/4
Žiaci samostatne dokreslia časti plodov so semenami tak, 
aby sa  mohli ďalej rozširovať do  okolia. Pomôžu si  ob-
rázkami v  krúžkoch. Upozorníme ich, aby sa  zamerali 
hlavne na tie časti, ktoré umožňujú semenám rozširovať 
sa do okolia.

  89/5
Vyzveme žiakov, aby si  predstavili, že sú rastlinou. Ich 
úlohou bude navrhnúť a nakresliť zariadenie na rozširo-
vanie semena rastliny. Oceníme originálne nápady. 
Jednotlivé nápady môžu žiaci zhotoviť na hodine výtvar-
nej výchovy, a tak vyskúšať aj ich funkčnosť.

 89/6
Vyzveme žiakov, aby napísali názvy štyroch živočíchov, 
ktoré sa živia bobuľami rastlín. Žiaci si pomáhajú encyk-
lopédiou alebo internetom, napríklad: drozd čierny, drozd 
čvíkotavý, brhlík obyčajný, slávik červienka, holub domáci, 
hrdlička záhradná, sojka škriekavá, hýľ lesný, sýkorka bie-
lolíca... Porozmýšľajú a  povedia, akým spôsobom môžu 
tieto živočíchy rozširovať semená do  okolia, napríklad: 
Semená živočíchy zjedia a vylúčia ich v  truse v okolí, se-
mená sa zachytia na perí alebo srsti živočíchov a rozšíria 
sa do okolia, semeno spadne na zem.

DOBRÝ NÁPAD – Lietacie zariadenia rastlín
Cieľ:  Upevniť u žiakov vedomosti o rozširovaní 
  semien do okolia.

Pomôcky: semená rôznych rastlín, kancelársky 
papier

Žiaci si  vysypú na  kancelársky papier rôzne seme-
ná rastlín. Pozorujú ich a  skúmajú, ako sú semená 
prispôsobené tomu, aby sa  rozširovali do  okolia. 
Učivo je zaradené ku koncu školského roka, pretože 
v tomto období sa vieme dostať k semenám rôznych 
rastlín. Žiaci skúšajú, ako semená dokážu lietať po-
mocou púšťania semien z výšky. Vyhodnocujú efek-
tívnosť lietacích zariadení.

  MOJE POZNÁMKY
Semená niektorých rastlín sú prispôsobené 
tomu, aby sa mohli rozširovať do okolia. 
Rozširujú sa čo najďalej od svojej materskej 
rastliny, aby mali dostatočný priestor pre svoj 
rast. Semená rastlín sa môžu rozširovať 
pomocou vzduchu, vody, živočíchov 
aj človeka, ale aj samostatne. 

  INŠPIRUJTE SA 

Odporúčaný doplnkový text a odkazy na elektronické pra-
mene k danej téme:
BURNIE, D.: Rastliny. Bratislava: Vydavateľstvo TATRAN, 
1991. ISBN 80-222-0299-1. 
Rozširovanie semien: http://goo.gl/hh8rYW
Rozširovanie semien: http://goo.gl/sY11ah
Atlas inváznych rastlín: http://goo.gl/gYzuqi

PÚPAVA JAVOR LOPÚCH

8989

Dokresli časti plodov so semenami tak, aby sa mohli ďalej rozširovať do okolia. 
Pomôž si obrázkami v krúžkoch.

4
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Predstav si, že si rastlina. Navrhni 
a nakresli vlastné zariadenie 
na rozširovanie semena rastliny.

5
a) Napíš názvy štyroch živočíchov, ktoré 

sa živia bobuľami rastlín. Pomôž si 
encyklopédiou alebo internetom. 

b) Porozmýšľaj a povedz, akým 
spôsobom môžu tieto živočíchy 
rozširovať semená do okolia. 

6

1.  

 

2.  

  

3.  

 

4.  

 

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníkov cestovateľov.

Semená niektorých rastlín sú prispôsobené tomu, aby sa mohli do okolia. 

Rozširujú sa čo najďalej od svojej materskej rastliny, aby mali dostatočný priestor pre svoj

                                             . Semená rastlín sa môžu rozširovať pomocou ,

                                                 ,                                                               , aj , ale aj samostatne.

Žiak vie, čo je rozširovanie semien. Vie uviesť na príkladoch, že niektoré semená 
majú vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od materskej rastliny.
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Cestovateľská správa o rastlinách

s. 90

Aj za  týmto tematickým celkom sa nachádza časť Cesto-
vateľská správa, v tomto prípade o rastlinách. Jej úlohou je 
zopakovať a utvrdiť u žiakov nadobudnuté vedomosti z da-
ného prebratého tematického okruhu. Správu môže žiak vy-
pĺňať postupne, ako sa preberá učivo, alebo ju vypracovať 
po  prebratí tematického okruhu. Táto strana neslúži ako 
previerka alebo písomná práca a nie je určená na hodno-
tenie. Mala by slúžiť ako spätná väzba pre pedagóga vzhľa-
dom na  prebraté učivo. Jej hlavnou úlohou je upozorniť 
na  nedostatočne utvrdené alebo nepochopené učivo, prí-
padne na to, ako žiak pracuje a či dáva pozor na vyučova-
cích hodinách. Pri vypĺňaní správy si žiak môže pomáhať 
pracovnou učebnicou. Čím častejšie sa k učivu vráti, tým 
je väčšia pravdepodobnosť, že si  ho lepšie zapamätá. Ak 
žiak správu nevie vyplniť sám, môže sa poradiť so  spolu-
žiakmi. Až keď vyčerpá všetky možnosti, požiada o pomoc 
pedagóga. V  pravom hornom rohu cestovateľskej správy 
sa nachádzajú tri tváričky (usmiata, zamračená a neutrál-
na). Tváričky slúžia na  sebahodnotenie žiakov. Pomocou 
nich môžu žiaci zhodnotiť, ako sa im darilo, posúdiť svoju 
prácu a správanie počas výučby. Túto stranu si žiaci môžu 
na konci roka vystrihnúť a založiť do svojho portfólia.

 90/1
Spoločne pomenujeme rastliny na  obrázkoch (lekno, 
slneč nica, skalnica, mak, púpava, javor). Žiaci samostatne 
doplnia, čo sa o týchto rastlinách naučili. Pomôžu si otáz-
kami, ktoré sa pýta Jasmínka: V akom prostredí rastlina 
žije? Aké má životné prejavy? Koľko vody a svetla rastlina 
potrebuje? Môžeme semeno rastliny jesť? Ako sa rozširujú 
semená tejto rastliny? Napríklad: Lekno – rastie vo vode, 
pre život potrebuje veľa vody a svetla (môžeme využiť znač-
ky). Dýcha, rozmnožuje sa  a  prijíma živiny rozpustené 
vo vode. Semená lekna dokážu plávať – rozširujú sa pomo-
cou vody.

Cieľové kompetencie: 
Zopakovať a utvrdiť u žiakov učivo daného 
tematického celku.

Prierezové témy: 
environmentálna výchova, osobný a sociálny 
rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
encyklopédie, internet

9090

CESTOVATEĽSKÁ SPRÁVA o rastlinách

Doplň, čo si sa naučil/-a o rastlinách.
Pomôž si otázkami, ktoré sa pýta Jasmínka.

1
V akom prostredí žije?

Aké má životné prejavy?
Koľko vody a svetla potrebuje? 

Môžeme semeno jesť? 
Ako sa rozširujú semená?
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 91/1
Žiaci si  spoločne prečítajú citát v  pracovnej učebnici. 
Následne o  ňom diskutujú. Porozprávajú spolužiakom 
svoje najkrajšie spomienky na  príbuzných, ktorí už nie 
sú medzi nami. Pokúsia sa vysvetliť, prečo sú pekné spo-
mienky na príbuzných dôležité. Téma sviatku Pamiatka 
zosnulých je citlivá. Žiaci v tomto veku ešte nemusia úplne 
chápať význam toho, že už niekto nie je medzi nami. Preto 
sa zameriame na pozitívne spomienky, ktoré nám zosnu-
lého človeka pripomínajú, čo je pre žiakov prijateľnejšie 
a primeranejšie veku.

 91/2
Žiaci podľa obrázka porozprávajú, ako rôzne predmety 
zobrazené na obrázku súvisia so spomienkami na príbuz-
ných. Diskutujú o tom so spolužiakmi. Napíšu do prázd-
nych plôšok názvy ďalších predmetov, ktoré súvisia 
so spomienkami (fotografi e, obrazy, oblečenie – kroj, listy, 
nábytok, taniere, vázy, krištáľ, hrnce, hodiny, stroje...). Úlo-
hu môžeme rozšíriť aj o spomienky na známe osobnosti, 
hrdinov, vojakov, spomenúť rôzne sochy, pamätníky, mohy-
ly a pod.

 Zápisník cestovateľov
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

  INŠPIRUJTE SA 

Pamiatka zosnulých

s. 91

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť význam sviatku Pamiatka zo-
snulých na Slovensku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, regionálna výchova 
a tradičná ľudová kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
internet

Odporúčaný odkaz na elektronický prameň k danej téme:
História sviatku: http://goo.gl/R6oLu2

91

6 SPOZNÁVAME SVIATKY

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Deň, ktorý je spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi nami, sa nazýva Pamiatka zosnulých. 
Tento sviatok sa ľudovo nazýva aj Dušičky.

 V tento deň mnohí ľudia navštevujú cintoríny, aby si aj tam zaspomínali na svojich príbuzných, 
priateľov… Na hroby kladú vence, kvety a zapaľujú sviečky.

a) Porozprávaj, ako rôzne predmety zobrazené na obrázku súvisia so spomienkami. 
b) Diskutuj o tom so spolužiakmi.
c) Napíš do prázdnych plôšok názvy ďalších predmetov, ktoré súvisia so spomienkami.

2

Pamiatka zosnulých

a) Diskutuj so spolužiakmi o citáte. 
b) Porozprávaj spolužiakom svoje najkrajšie spomienky na príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami. 
c) Pokús sa vysvetliť, prečo sú pekné spomienky na príbuzných dôležité. 

1

Citát:
„Ako inak prekonať diaľku 

odlúčenia než spomienkami?“                        

 
KONFUCIUS

Žiak vie určiť význam sviatku Pamiatka 
zosnulých na Slovensku.
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 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 92/1
Žiaci si  prezrú obrázky pri  stromčeku a  pomenujú ich. 
Porozprávajú, ako obrázky súvisia s  Vianocami (pe-
čenie medovníkov a  iného vianočného pečiva, potiera-
nie oblátok medom a cesnakom, aby sme boli po celý rok 
zdraví a obišlo nás všetko zlé, jedenie vianočného kapra, 
obdarúvanie darčekmi, srdce ako symbol lásky, úsmev ako 
prejav a symbol šťastia, hviezda ako symbol betlehemskej 
hviezdy, ktorá ukázala cestu trom kráľom...). Žiaci zakrúž-
kujú symboly, ktoré sa viažu k oslave Vianoc v ich rodine. 
Vyzveme žiakov, aby vymenovali aj ďalšie vianočné zvyky, 
ktoré sa zachovávajú u nich doma. Na záver ozdobia ne-
vyfarbený stromček v pracovnej učebnici tak, aby vyzeral 
ako vianočný stromček, ktorý mávajú doma. 

  92/2
Spoločne si prečítame vety o daroch, ktoré sa nedajú kú-
piť. Žiaci vymyslia návrhy na podobné dary, ktoré sa ne-
dajú kúpiť. Jeden z navrhnutých darov si vyberú a dopíšu 
ho na linajku v pracovnej učebnici (napr.: Ak stojíš v rade, 
pusti niekoho pred seba. Povedz aspoň trom ľuďom: Mám 

ťa rád/rada.). Ak sa žiakom tento týždeň podarí niekomu 
takýto dar darovať, vyfarbí si vedľa neho srdiečko. Nako-
niec žiaci rozprávajú o svojich skúsenostiach s obdarová-
vaním. 

DOBRÝ NÁPAD – Teplo nielen v ponožke
Cieľ:  Viesť žiakov k úcte k druhým, vedieť oceniť dobré 
 vlastnosti, skutky, priateľstvo.

Pomôcky: ponožky, štipce, špagát

Dobrý nápad môžeme realizovať v  adventnom období, 
prípadne posledný týždeň pred  Vianocami. Vyzveme 
žiakov, aby si  do  školy priniesli jednu čistú ponožku. 
Cez triedu natiahneme špagát, na ktorý pripneme štipca-
mi všetky ponožky. Žiaci počas celého adventu, prípad-
ne počas posledného týždňa pred  Vianocami vkladajú 
do týchto ponožiek svojim spolužiakom drobné dary (po-
zdravy, listy, ocenenia). Odporúčame pedagógom zapojiť 
sa  do  tohto dobrého nápadu. Pred  vyučovaním (pokiaľ 
nie sú žiaci v triede) skontrolujeme, či má každý žiak nie-
čo v ponožke. Ak sa nájdu žiaci, ktorí tam nič nemajú, tak 
im tam vložíme malý pozdrav, ocenenie, list, aby neboli 
smutní, že nič nedostali.

Vianoce

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD, 
internet

s. 92

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť význam sviatku Vianoce na Slo-
vensku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, multikultúrna vý-
chova, regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

92

a) Diskutuj so spolužiakmi o tom, či sa oslavujú Vianoce aj u vás doma. Ak áno, povedz, 
aké zvyky zachovávate počas Štedrého večera a celého vianočného obdobia. 

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom, či všetci ľudia sveta oslavujú Vianoce v rovnakom čase, 
alebo či ich vôbec oslavujú. 

c) Zaspievaj si spoločne so spolužiakmi vianočné koledy. Uvažuj, o čom sa v nich spieva.

3

a) Prečítaj si vety o daroch, ktoré sa nedajú kúpiť. 
b) Vymysli podobný dar, ktorý sa nedá kúpiť. Dopíš ho na linajku.
c) Ak sa ti tieto dary podarí tento týždeň niekomu darovať, vyfarbi si vedľa nich srdiečko.
d) Porozprávaj o svojich skúsenostiach s obdarovávaním.

2

Vianoce

a) Pozri si obrázky pri stromčeku. Povedz, ako obrázky súvisia s Vianocami. 
b) Zakrúžkuj tie symboly, ktoré sa viažu k oslave Vianoc vo vašej rodine.
c) Ozdob stromček tak, ako vyzerá ten váš doma.

1

Žiak vie určiť význam sviatku Vianoce na Slovensku.

Pochváľ aspoň dvoch ľudí za niečo dobré, 
čo urobili. 

Požičaj niekomu niečo, po čom túži. 

Pomôž niekomu aj vtedy, ak ťa nepožiada 
o pomoc. 

Usmej sa na každého, koho stretneš.

6. SPOZNÁVAME SVIATKY

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Vianoce sú sviatky rodiny, pokoja, mieru, radosti a štedrosti. Oslavujú ich ľudia po celom svete.
 S Vianocami sa spája množstvo ľudových tradícií, kolied a iných zvykov. 
 Obdobie Vianoc patrí k najvýznamnejším sviatkom takmer vo všetkých cirkvách. 

Sú sviatkom narodenia Ježiša Krista.
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DOBRÝ NÁPAD – Vianočný anjel 
Cieľ:  Viesť žiakov k tomu, že tešiť sa možno 
 i z obdarovávania a prípravy vlastnoručne 
 vyrobeného darčeka, nielen z prijímania darov. 
 Učiť žiakov tolerancii a schopnosti vážiť si iných 
 ľudí. 

Pomôcky: kancelársky papier, pero

Napíšeme na  kúsky papierikov mená všetkých žiakov. 
Každý žiak si  zoberie jeden papierik, prečíta si  meno 
spolužiaka (meno ostatným spolužiakom neprezrádza) 
a spolužiakovi vlastnoručne vyrobí drobný darček. V deň 
pred odchodom na vianočné prázdniny si žiaci darčeky 
podarujú a zároveň sa dozvedia, kto bol ich anjelom.

DOBRÝ NÁPAD – Špirálka dobra 
Cieľ:  Viesť žiakov k úcte k druhým i k sebe samým.

Pomôcky: vetvičky alebo klbko, čajové sviečky, uzatvá-
rateľný lampášik alebo vonná lampa, zápalky, hviezdy 
z papiera

V prvý adventný deň môžeme spolu so žiakmi nastúpiť 
na cestu k ich lepšiemu ja. Dobro v nás bude symbolizovať 
svetlo sviečky. Na  zemi si  vytvoríme špirálku pomocou 
vetvičiek alebo klbka. Na  začiatku vyučovania pustíme 
vianočnú hudbu. Žiaci sa  pochytajú za  ruky a  nasledu-
jú nás. Pomaličky vytvárame špirálku dobra. Pri  tvorbe 
si pomáhame vetvičkami alebo klbkom na zemi. Po nie-
koľkých opakovaniach už žiaci zvládnu špirálku dobra 
vytvoriť aj sami. Keď sme už všetci v špirálke, podávame 
si  postupne lampášik, prípadne lampu. Počas držania 
lampášika alebo lampy v  rukách si  žiaci  dávajú predsa-
vzatia, ktoré sa snažia v daný deň splniť. Keď nám posled-
né dieťa podá lampášik alebo lampu, zapálime sviečku 
a vložíme ju do lampášika alebo lampy. Sviečku necháme 
horieť vo vonnej lampe alebo v lampášiku, kým nevyhorí. 
V posledný deň adventu dáme každému žiakovi darček 
– hviezdičku z papiera, na ktorej bude napísané: „Želám 
ti, nech si svoju špirálku dobra nesieš v srdiečku po celý 
rok.“

  92/3
Žiaci diskutujú o  tom, či  sa  oslavujú Vianoce aj  u  nich 
doma. Ak áno, povedia, ktoré zvyky zachovávajú počas 
Štedrého večera a  celého vianočného obdobia. Disku-
tujeme spoločne o tom, či všetci ľudia na svete oslavujú 
Vianoce v  rovnakom čase, alebo či  ich  vôbec oslavujú. 
Spoločne si zaspievame rôzne vianočné koledy. Uvažuje-
me, o čom sa v nich spieva.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Elektronické vianočné pohľadnice: http://goo.gl/ApzhDB
Vianočné maľovanky: http://goo.gl/NazfEG
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 93/1
Nový rok je prvý deň v roku, ktorým oslavujeme začiatok 
nového roka. Podľa celosvetovo najrozšírenejšieho grego-
rián ske ho kalendára pripadá začiatok nového roka na 1. ja-
nuár. V  noci z  31.  decembra na  1.  januára oslavujeme 
koniec starého roka, ale aj začiatok nového roka silvestrov-
skými oslavami. Na  Nový rok si  jednotlivci, rodiny a  fi r-
my posielajú blahoprajné novoročné pozdravy s  peknými 
alebo vtipnými obrázkami, s  prianím zdravia a  šťastia 
v  nadchádzajúcom roku. Nový rok je štátnym sviatkom 
v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách. 

Vyzveme žiakov, aby porozprávali podľa obrázka, kto-
ré zvyky dodržiavajú ľudia na  Nový rok (spev, tanec, 
ohňostroj, dávanie si  predsavzatí, posielanie pozdravov 
a  blahoželaní...). Žiaci vyfarbia na  obrázku zvyky, ktoré 
dodržiavajú pri oslave Nového roka v ich rodine.

 93/2
Žiaci si  samostatne prečítajú predsavzatia, ktoré si  dali 
Jas mínka a Danielko do nového roka. Spoločne diskutujú 
o význame takýchto predsavzatí. Napíšu aspoň tri pred-
savzatia, ktoré si dali do nového roka oni. Pokúsia sa ich 
dodržať.

 93/3
Žiaci sa pokúsia vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé vety, 
ktoré vychádzajú z ľudových tradícií a zvykov. Ak neve-
dia, pomôžeme im.

  93/4
Žiaci spoločne diskutujú o  tom, či  všetci ľudia na  svete 
oslavujú Nový rok v  rovnakom čase. Nižšie uvádzame 
niekoľko príkladov.
• 1. január – prvý ofi ciálny deň v roku v gregoriánskom 

kalendári, ktorý sa používa najčastejšie vo väčšine kra-
jín.

• V niektorých cirkvách začína Nový rok 14. januára (1. 
január v juliánskom kalendári). 

• Nový rok v  Číne, označovaný aj  ako lunárny, pripadá 
každoročne na nov prvého lunárneho mesiaca, teda štyri 
až osem týždňov pred  jarou (Lichun). Presný dátum 
môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 21. januárom 
a  21. februárom (vrátane) gregoriánskeho kalendára. 
Ide o najdôležitejší čínsky sviatok roka.

• Nový rok vo Vietname sa nazýva Tết Nguyên Đán a osla-
vuje sa väčšinou v rovnaký deň ako Nový rok v Číne.

• Losar je názov Nového roka v Tibete a pripadá na janu-
ár až marec.

Nový rok

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

s. 93

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť význam sviatku Nový rok na Slo-
vensku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, multikultúrna vý-
chova, regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

93

a) Porozprávaj podľa obrázka, ktoré 
zvyky dodržiavajú ľudia na Nový rok. 

b) Vyfarbi na obrázku tie zvyky, ktoré 
dodržiavate pri oslave Nového roka 
vo vašej rodine.

1

Diskutuj so spolužiakmi o tom, 
či všetci ľudia sveta oslavujú 
Nový rok v rovnakom čase. 

4
Pokús sa vysvetliť, čo znamenajú nasledujúce vety. 
– Ak pripadne Nový rok na pondelok, 

veští to ostrú zimu.
– Ako na Nový rok, tak po celý rok.
– Na Nový rok o slepačí krok.

3

Nový rok

Láska, zdravie, priateľstvo…

Šťastie, úspech, pohoda…

a) Prečítaj si predsavzatia, ktoré si dali 
Jasmínka a Danielko do nového roka. 

b) Napíš aspoň tri predsavzatia, ktoré si 
si dal/-a do nového roka ty. 
Pokús sa ich dodržať.

2

Každé ráno si usteliem 
posteľ. Budem pomáhať 

mame a otcovi…

Prečítam 5 kníh.
Budem dobrá 

k bratovi.

Žiak vie určiť význam sviatku Nový rok na Slovensku.

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Deň, ktorý je sviatkom začiatku nového roka, sa nazýva Nový rok.
 Pred Novým rokom je zvykom posielať novoročné pozdravy s prianím zdravia 

a šťastia do nového roka.
 Ľudia majú vo zvyku dávať si na Nový rok predsavzatia, ktoré by radi v novom roku dodržali.
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• Nový rok v Perzii nazývajú Norouz, je to deň pripada-
júci presne na deň jarnej rovnodennosti, keď sa začína 
jarné obdobie. 

• V Asýrii Nový rok označujú ako Rish Nissanu. Pripadá 
na 1. apríl.

• Nový rok v Nepále oslavujú na jar, v prvý deň mesačné-
ho mesiaca Bisakh. V našom kalendári obvykle pripadá 
na 12. – 15. apríl.

• Nový rok v Th ajsku sa oslavuje od 13. apríla do 15. aprí-
la oblievaním sa vodou navzájom.

• Taktiež v Kambodži a Laose oslavujú Nový rok od 13. 
apríla do 15. apríla.

• Nový rok,  označovaný ako bengálsky alebo ako Pohe-
la Baisakh, slávia 14. apríla alebo 15. apríla v  oboch 
častiach Bangladéšu a v Západnom Bengálsku v Indii.

• V  Indii oslavujú Nový rok, ktorý je označovaný ako 
tamilský,  a  Vishu v  juhoindických štátoch Tamilnádu 
a Kérala počas jedného týždňa. Tieto sviatky pripadajú 
na 13. apríla alebo 14. apríla. 

  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

DOBRÝ NÁPAD – Novoročná pohľadnica 
Cieľ:  Uplatniť získané vedomosti v praxi.

Pomôcky: výkresy, pastelky, pero

Spoločne so  žiakmi navrhneme, vyrobíme a  napíšeme 
novoročnú pohľadnicu niekomu blízkemu z rodiny, prí-
padne pani riaditeľke, upratovačke, kuchárke alebo pánovi 
školníkovi. Zameriame sa na obsah želania. Úlohu môže-
me dokončiť na hodine výtvarnej výchovy, prípadne slo-
venského jazyka a literatúry.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Novoročné priania: http://goo.gl/2GMHbj
Novoročné vinše: http://goo.gl/c29fi m
Maľovanka novoročného prasiatka: http://goo.gl/TkzdZB
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Veľká noc

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV
Pracujeme podľa pokynov uvedených v metodických ko-
mentároch k Prvouke pre druhákov na strane 12.

 94/1
Vedieme so  žiakmi diskusiu o  veľkonočných sviatkoch 
a  o  ich význame na  Slovensku. Žiaci sa  pokúsia zistiť, 
z čoho pramenia zvyky: oblievanie vodou a šibanie kor-
báčom. Pomôžu si  knihami alebo internetom. Obrázok 
vyfarbia. 
Polievanie vodou a šibanie korbáčom sú pohanské zvyky 
starých Slovanov. Tieto zvyky súvisia s ukončením zimy 
a  postupným príchodom jari. Polievaním sa  z  človeka 
zmývalo zlo. Neskôr to  bola pripomienka kresťanského 
krstu. Šibaním sa obnovuje sila, rast a zdravie.
Vkladanie bahniatok do  váz tiež pramení zo  zvyku slo-
vanských žien. Pučiacimi bahniatkami sa vyháňali z kú-
tov domov zlí duchovia. 
Veľkonočné vajíčko bolo u starých Slovanov vždy symbo-
lom nového života a  nového zrodu. Legenda hovorí, že 
aj  slovanský boh prapočiatku sa zrodil zo zlatého vajca. 
Preto sa vajíčka maľujú nažlto.
Pôst bol pre  Slovanov snahou dokázať svojím odhodla-
ním a  odriekaním čistotu a  silu viery svojich praotcov. 
Toto obdobie však znamenalo čistotu všeobecne. Aj jarné 

upratovanie má prapôvod v pohanstve. Ľudia pred Veľ-
kou nocou upratovali domy, umývali dobytok a  čistili 
maštale, čím vyháňali zlo.

 94/2
Žiaci porozprávajú podľa obrázkov, ktoré zvyky dodržia-
vajú ľudia počas Veľkej noci. Porovnajú ich so  zvykmi, 
ktoré sa dodržiavajú v ich rodine (pletenie korbáčov, ma-
ľovanie kraslíc).

 94/3
Žiaci doplnia chýbajúce písmená v  názvoch dní Veľkej 
noci. Pomôžu si encyklopédiou alebo internetom. Pokú-
sia sa zistiť, čo znamenajú názvy týchto dní a ktoré zvyky 
a tradície sa počas nich dodržiavajú.
Kvetná nedeľa –  posledná nedeľa pred  veľkonočnými 
sviatkami, v  tento deň sa  svätia rozvíjajúce sa  vŕbové 
prúty.
Zelený štvrtok – je to deň poslednej večere Ježiša Krista. 
Názov údajne vznikol prešmyčkou z nemeckého Grein-
donnerstag – plačlivý štvrtok, keďže ľudia sa v tento deň 
chodili kajať, na  Gründonnerstag ako Zelený štvrtok. 
V tento deň sa jedáva niečo zelené, aby boli ľudia zdraví, 
súčasťou jedál je napr. špenát, šťaveľ, žihľava, jarné bylin-
ky. 

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

Cieľové kompetencie: 
Žiak vie určiť význam sviatku Veľká noc 
na Slovensku.

Prierezové témy: 
osobný a sociálny rozvoj, multikultúrna vý-
chova, regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra

Medzipredmetové vzťahy: 
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

s. 94

94

Veľká noc

a) Pokús sa zistiť, z čoho pramenia zvyky 
oblievanie vodou a šibanie korbáčom. 
Pomôž si knihami alebo internetom.

b) Obrázok vyfarbi.

1
a) Porozprávaj, ktoré zvyky 

dodržiavajú ľudia počas Veľkej noci. 
Pomôž si obrázkom.

b) Porovnaj ich so zvykmi, ktoré sa 
dodržiavajú vo vašej rodine.

2

Žiak vie určiť význam sviatku Veľká noc na Slovensku.

a) Doplň chýbajúce písmená v názvoch dní 
Veľkej noci. Pomôž si encyklopédiou alebo 
internetom. 

b) Pokús sa zistiť, čo tieto dni znamenajú a aké 
zvyky a tradície sa počas nich dodržiavajú.  

3
Navrhni a vyzdob veľkonočnú kraslicu. 

4

KVETNÁ N_D_Ľ_

VEĽKÝ PIAT_K

VEĽKONOČNÁ N_D_Ľ_

ZELENÝ ŠTVRT_K

BIELA S_B_T_

VEĽKONOČNÝ P_ND_L_K

Toto som 
vedel/-a.  Toto som 

nevedel/-a.  Toto je 
zaujímavé.

 Obdobie Veľkej noci je sviatkom, ktorý sa začína sláviť v prvú nedeľu po prvom jarnom splne 
mesiaca – na Kvetnú nedeľu.

 Veľká noc je pohyblivým sviatkom. Môže pripadnúť od druhej polovice marca do konca apríla.
 Pre niektorých ľudí je Veľká noc najvýznamnejším cirkevným sviatkom, pre iných sviatkom 

vítania jari. 

6. SPOZNÁVAME SVIATKY

Šibi, ryby, 
mastné ryby…
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Veľký piatok – deň, ktorý pripomína smrť Ježiša Krista 
na kríži. V tento deň sa zvykol dodržiavať prísny pôst.
Biela sobota – je deň venovaný vareniu, upratovaniu, čis-
teniu. Je to deň príprav pred najväčším sviatkom veľko-
nočného obdobia – pred Veľkonočnou nedeľou. 
Veľkonočná nedeľa –  je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista. V tento deň prinášajú na svätenie veriaci do kos-
tola jedlá v košíkoch, ktoré pripravili v sobotu. 
Veľkonočný pondelok – po období prísneho pôstu si ľudia 
po Veľkonočnej nedeli dopriali oslavy sprevádzané pohan-
skými zvykmi vítania jari. Až neskôr bol tento deň zarade-
ný do kresťanského rámca. V tento deň chodia chlapci šibať 
a polievať dievčatá, aby boli po celý rok zdravé a pekné. 
Dievčatá im za odmenu dávajú vajíčka, ktoré symbolizujú 
nový život.

  94/4
Žiaci samostatne navrhnú a vyzdobia veľkonočnú kras-
licu.

DOBRÝ NÁPAD – Veľká noc a svet
Cieľ:  Oboznámiť žiakov s oslavou Veľkej noci v iných 
 krajinách.

Pomôcky: internet

So žiakmi sa môžeme porozprávať o veľkonočných zvy-
koch v iných krajinách.

  INŠPIRUJTE SA 
Odporúčané odkazy na elektronické pramene k danej 
téme:
Veľkonočné sviatky v iných krajinách: http://goo.gl/2T0GXI
Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru: http://goo.gl/kuj14R
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Rôzne sviatky vo svete

s. 95

Spoločne si  prečítame o  niektorých sviatkoch vo  svete. 
Následne o nich diskutujeme. Na internete môžeme vy-
hľadať aj iné sviatky, ktoré sa slávia v rozličných krajinách.

Cieľ: 
Oboznámiť žiakov so sviatkami iných krajín 
sveta. 

9595

Rôzne sviatky vo svete

Loi Krathong v THAJSKU

Tento sviatok je najkrajším thajským sviatkom. Usku-
točňuje sa počas dvanásteho splnu mesiaca v roku, čo 
vychádza vždy na mesiac november. V tento deň vyrá-
bajú ľudia z chleba, z banánových listov alebo z kmeňa 
banánovníka krathongy – plávajúce tácky alebo lodičky. 
Krásne ich ozdobia lotosovými alebo inými nádhernými 
kvetmi, vonnými tyčinkami, sviečkami a inými dekorač-
nými predmetmi. Ľudia často pridávajú aj lístočky so 
svojimi menami a drobné mince pre bohov. Ozdobené 
krathongy púšťajú na hladinu mora alebo na iné vodné 
plochy. Týmto spôsobom ďakujú vodným duchom a pro-
sia tak o očistenie od hriechov.

Jüan-siao-ťie v ČÍNE
Tento sviatok je sviat-
kom lampiónov a slávi 
sa v Číne v noci počas 
prvého mesačného 
splnu po Sviatkoch jari. 
Je vyvrcholením osláv 
čínskeho Nového roka. 
Ľudia počas neho preja-
vujú úctu k lampiónom. 
Lampióny považujú 
za prostriedok, pomo-cou ktorého môžu vyjadriť bohom svoje želania. Všade na uliciach, širokých priestranstvách a dvoroch žiaria pes-trofarebné lampióny od výmyslu sveta. Ľudia sa zabávajú a s lampiónmi aj tancujú. Medzi zvyky tohto dňa patrí aj riešenie hádaniek napísaných na lampiónoch. 

Tanabata v JAPONSKU
Tento sviatok je 
sviatkom hviezd. 
Vychádza z japon-
skej viery a čínskej 
legendy o dvoch 
hviezdach Altair – 
hviezde pastiera 
kráv, a Vege – 
hviez de tkáča, kto-
ré sú na opačných 

koncoch Mliečnej cesty. Tieto hviezdy sa stretávajú len raz 

v roku, vždy 7. júla. Ľudia si počas tohto sviatku píšu svoje 

želania na päťfarebné papierové prúžky, ktoré potom 

vešajú na vetvičky z bambusu. Tieto vetvičky umiestňujú 

na rôzne nápadné miesta. Robia to tak preto, aby sa im 

ich želania vyplnili.

Pongal v INDII
Tento sviatok patrí 
medzi najdôležitejšie 
sviatky v Indii. Slávi sa 
v januári, a to najmä na 
juhu Indie. Je to svia-
tok, počas ktorého ľu-
dia oslavujú prvú úrodu 
ryže a vzdávajú úctu 
domácim zvieratám.

Las Fallas v ŠPANIELSKU
Tento sviatok sa 
uskutočňuje na 
počesť svätého 
Jozefa. Je to jedna 
z najkrajších mar-
cových osláv v Špa-
nielsku. Mesto 
Valencia sa mení 
počas tohto sviat-
ku na jeden veľký ohňostroj. Ľudia sa zabávajú, tancujú a stavajú obrovské farebné sochy z dreva, z polystyrénu a papiera. Stavajú ich preto, lebo svätý Jozef je patrónom všetkých tesárov. Ľudia vyberú spomedzi všetkých sôch tú najkrajšiu, ktorá potom putuje do múzea. Ostatné sochy sa spália.

Deň svätého Patrika v ÍRSKU
Tento sviatok je kultúr-
nym a náboženským 
sviatkom, ktorý Íri osla-
vujú každý rok 17. marca. 
Oslavujú ho na počesť 
svätého Patrika, kto-
rý je patrónom Írska. 
Svätý Patrik bol írskym 
biskupom a založil v Ír-
sku vyše 300 kostolov. 

Zomrel 17. marca. Deň smrti svätého Patrika sa oslavuje 
bohoslužbami, veľkými oslavami a sprievodmi. K tomuto 
sviatku patrí na jeho pamiatku zelená farba a tradičná 
výzdoba z ďatelinových trojlístkov. Ďatelinové trojlístky si 
pripínajú ľudia aj do gombíkových dierok na sakách a ka-
bátoch. Sú národným symbolom Írska.

Deň vďakyvzdania v USA
Tento sviatok 
sa slávi vždy 
štvrtý štvrtok 
v mesiaci no-
vember. V ten-
to deň sa ľudia 
snažia uctiť 
si spomienku 
na svojich 

predkov a súdržnosť rodín. Na ich počesť sa stretávajú 

celé rodiny pri spoločnej večeri. Stretávajú sa vo veľkom 

počte, niekedy pozývajú aj svojich priateľov a známych. 

Tento deň má v USA veľký význam, pretože jeho oslavou 

si ľudia pripomínajú aj spolupatričnosť medzi domorod-

cami a novými obyvateľmi z ďalekého sveta.
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Strana slúži na  zábavné zopakovanie celoročného uči-
va  prvouky. V úlohách si žiaci opakujú učivo, úlohy však 
neslúžia ako záverečný test. Test možno zostaviť pomocou 
úloh z pracovnej učebnice.

  96/1
Žiakom podrobne vysvetlíme zadanie. Prvé dva riadky 
spoločne napíšeme a vyriešime na tabuli. Potom žiaci po-
kračujú v práci samostatne. Najprv podčiarknu v každom 
riadku slovo, ktoré tam nepatrí (traktor, okuliare, stan, 
autobus, týždeň, injekcia, narodeniny, auto, oko, zákaz, 
architekt, júl, puk, október, dub, aligátor, rameno, ihla, loď, 
osa). Potom zakrúžkujú prvé písmená podčiarknutých 
slov. Nakoniec napíšu zakrúžkované písmená do prázd-
nych plôšok podľa schémy a prečítajú riešenie tajničky: 
TO SA TI NAOZAJ PODARILO!

Na  zopakovanie učiva môžeme použiť aj  hru zo  zadnej 
vnútornej strany obálky pracovnej učebnice. 

OPAKUJEME SI

Cieľ: 
Zopakovať a upevniť u žiakov nadobudnuté 
vedomosti z prvouky. 

s. 96

Pomôcky: 
pracovná učebnica, dataprojektor, IT, PMMD

96

OPAKUJEME SI

a) Podčiarkni v každom riadku slovo, ktoré doň nepatrí.
b) Zakrúžkuj prvé písmená v podčiarknutých slovách. Vypíš zakrúžkované písmená do prázdnych 

plôšok podľa schémy. Prečítaj riešenie tajničky.

1

1. MÚZEUM, HRAD, TRAKTOR, SKANZEN, KLÁŠTOR

2. MOTORKA, BICYKEL, VLAK, OKULIARE, KOLOBEŽKA

3. DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!, HLAVNÁ CESTA, STAN,
PRIECHOD PRE CHODCOV, SEMAFOR

4. KOSTOL, BANKA, ŠKOLA, ZDRAVOTNÉ STREDISKO, AUTOBUS

5. TÝŽDEŇ, POLE, LÚKA, LES, JAZERO

6. ŠTÁTNY ZNAK, INJEKCIA, ŠTÁTNA VLAJKA, SLOVENSKO, HYMNA

7. HODINA, MINÚTA, SEKUNDA, ROK, TÝŽDEŇ, NARODENINY

8. MAREC, DECEMBER, JANUÁR, JÚN, AUTO

9. LEBKA, CHRBTICA, OKO, STEHENNÁ KOSŤ, RAMENNÁ KOSŤ

10. ZÁCHRANÁR, POLICAJT, HASIČ, ZÁKAZ

11. ARCHITEKT, VAJÍČKO, LARVA, KUKLA

12. KUCHÁR, JÚL, PROGRAMÁTOR, STOLÁR, BIOLÓG

13. KAMEŇ, PIESOK, ÍL, HLINA, PUK

14. KOREŇ, OKTÓBER, STONKA, LIST, KVET, PLOD

15. DUB, ROZMNOŽOVANIE, RAST, PRIJÍMANIE VODY, DÝCHANIE

16. VODA, SVETLO, TEPLO, VZDUCH, ALIGÁTOR

17. RODINA, PÁR, STÁDO, SVORKA, RAMENO

18. MATERSKÁ KAŠIČKA, IHLA, PROPOLIS, MED, VČELÍ VOSK

19. KRÁĽOVNÁ, OKRÍDLENÝ SAMEC, LOĎ, ROBOTNICA, KOLÓNIA

20. MÄSO, MLIEKO, OSA, VAJCIA, MASŤ

1.

1.

1.

13.

2.

2. 2. 2.

2.

14. 15. 18.

3.

3.

3.

16.

4.

4.

4.

17.

5.

5.

5.

19.

6.

6.

6.

20.

7.
7.

8.
8.

9.
9.

10.
10.

11.
11.

12.
12.

!
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