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• Prvouka pre 1. ročník ZŠ, pracovná učebnica 
 

• Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník ZŠ 
 

• Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM  
(Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 
1. osztálya számára) 
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Moja škola  

Rozprávková škola  
Moja škola  
Vyučovacie predmety  
Moje poznámky: Moja škola 

 

V našej škole  

V našej škole 
Miestnosti v škole 
Moje poznámky: V našej škole 

Cesta do školy  

Cesta do školy 
Orientačné body v blízkosti 
školy 

Zmysly človeka  

Zmysly človeka a zmyslové orgány 
Určovanie zmyslových orgánov 
Ako vnímame svet? 
Živočíchy a zmysly 
Moje poznámky: Zmysly človeka 

Zrak – oko 

Zrak – Oko 
Očné klamy 
 

Sluch – ucho  

Sluch – ucho 
Príjemné či nepríjemné? 
Ušnice živočíchov 

 

Čuch – noc, chuť – jazyk 

Čuch – nos, chuť – jazyk 
Vonia alebo zapácha? 
Ako to chutí? 

Hmat – koža 

Hmat – koža 
Je to teplé či studené? 
Pexeso: Teplé a studené predmety 
Moje poznámky: Zmyslové orgány 

 

Kráľovstvo života 

Zdravie  

Zdravie  Prečo si musíme umývať zuby? 
Ako sa liečime z choroby?   Sudoku: Zdravé raňajky 
Návšteva lekára a lekárne  Štvorsmerovka 
Moje zdravé telo  Bingo 
Kedy si umývame ruky?  Moje poznámky: Zdravie 
Je to vhodné?  
 
 

Kráľovstvo sveta 

Čas  

Čas  Kyvadlo 
Ranné činnosti  Presýpacie  hodiny 
Ako plynie čas? Výskumná aktivita 1 – 5 
Plynutie času Moje poznámky: Čas 
Kde všade potrebujeme merať čas? 

Deň 

Deň 
Môj deň 
Čo robíme cez deň a čo v noci? 
Striedanie dňa a noci 

 

Dni v týždni 

Týždeň 
Moje poznámky:  
Dni v týždni 
 

Svetlo a tiene  

Nájdi správny tieň  Svetlo a tiene 
Je zdrojom svetla alebo svetlo odráža?  Bludisko 
Výskumná aktivita 6 – 8   Zábavná úloha 
Nepriesvitné, priesvitné, priehľadné 
Moje poznámky: Svetlo a tiene 
 

Moja školská taška  

Moja školská taška 
Čo tam nepatrí? 
Moje poznámky: Moja 
školská taška 

Moja trieda  

Moja trieda 
Školské pomôcky a nábytok 
Značky pre pravidlá správania sa 
Moje poznámky: Moja trieda 

Moja rodina 

Moja rodina 

Moje kráľovstvo 
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Kráľovstvo živočíchov 

Kráľovstvo rastlín 

Živá a neživá príroda 

Živá a neživá príroda 
Základné prejavy života  
Čo tam nepatrí? 
Živé, neživé, odumreté 

 

Živočíchy  

Živočíchy a prostredie  Prostredie, v ktorom živočíchy žijú 
Mačka domáca  Dážďovka zemná 
Krt obyčajný  Lastovička obyčajná 
Kapor obyčajný  Voš detská   
Žijú na súši alebo vo vode? Vodný alebo suchozemský? 
Moje poznámky: Živočíchy 

Potrava živočíchov  

Potrava živočíchov 
Reštaurácia 
Veselá rozprávka 
Dravce Maskovanie živočíchov 
Krížovka 
Rozprávka: O malom kuriatku 
Moje poznámky: Potrava živočíchov 
 

Pohyb živočíchov  

Čo tam nepatrí? 
Pohyb živočíchov 
Bingo 
Moje poznámky: Pohyb živočíchov 
 

Rastliny 

Rastliny 
Rastliny a prostredie 
Kde rastú rastliny? 
Sudoku: Rastliny 

Časti tela rastlín 

Časti tela rastlín 
Určovanie častí tela rastlín 
Moje poznámky: Rastliny 
 

Korene rastlín  

Korene rastlín 
Spoj rastlinu so správnym koreňom 
Moje poznámky: Korene rastlín 

Stonky rastlín 

Stonky rastlín 
Bylina, ker alebo strom? 
Bludisko  
Výskumná aktivita 10 
Moje poznámky: Stonky rastlín 

Listy rastlín  

Listy rastlín 
Listnaté a ihličnaté stromy 
Ihličnatý alebo listnatý? 
Báseň 
Sudoku: Listy 
Moje poznámky: Listy rastlín 

Kvety rastlín  

Kvety rastlín 
Kvety rôznych rastlín  
Moje poznámky: Kvety rastlín 

Plody rastlín 

Plody rastlín 
Ako sa z kvetu vyvíja plod? 
Plody a semená rastlín 
Zrelý, nezrelý 
Ukrýva alebo neukrýva? 
Pexeso: Plody a semená 
Moje poznámky: Plody 
rastlín 

Kráľovstvo sveta 
Voda  

Voda  Na čo všetko používa človek vodu? 
Zdroje vody  Kedy nám voda pomáha a kedy škodí? 
Je tá voda pitná?  Čo všetko potrebuje vodu? 
Výskumná aktivita 9  Formy vody 
Moje poznámky: Voda 
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Moje kráľovstvo: Téma Moja trieda, prezentácia Značky pre pravidlá správania sa 
 

Prezentácia sa zaoberá témou bezpečného správania sa v škole. 
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Kráľovstvo života: Téma Sluch – ucho, prezentácia Sluch – ucho 
 

Prezentácia sa zaoberá témou ucha, ako zmyslového orgánu  

a sluchom, ako jedného zo zmyslov.



aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ, ukážky obrazových materiálov 

Obrazový materiál – Maľovanka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazové prílohy prinášajú doplňujúci materiál, 

ktorý môže učiteľ vytlačiť a použiť  v rôznych 

etapách vyučovacej hodiny. Je to materiál vhodný 

aj na premietnutie na interaktívnej tabuli. 

 

 

 

 

 

 



aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ, ukážky obrazových materiálov 

Obrazový materiál – krížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazový materiál prináša rôzne zábavné úlohy, 

ktoré oživia vyučovaciu hodinu. Medzi nimi 

nájdete krížovky, maľovanky, sudoku, pexeso, 

bingo, štvorsmerovky a mnohé ďalšie.  
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Obrazový materiál – Hra bingo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrajte si so žiakmi bingo alebo sudoku 

a premeníte hodinu prvouky na skvelú zábavu. 
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Ku každej strane je pripravená motivačná hádanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie je slovo Deň. 

Z postele vždy vstávam ráno, 

v škole teším sa zo známok, 

po škole si čítam, hrám sa len, 

znovu mi rýchlo ubehol _ _ _ . 
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Opakovanie po tematickom okruhu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na opakovanie môžeme využiť za každým tematickým celkom. 

Slúžia na zhrnutie, zopakovanie a upevnenie prebraného učiva. 
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Strany na overenie vedomostí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na overenie vedomostí sú určené na orientačné zistenie 

úrovne zvládnutia vedomostí z daného tematického okruhu. 

Nejde o štandardizovaný test. Ku každému tematickému okruhu 

je pripravená jedna strana na overenie vedomostí.  


