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Obsahuje listovanie titulmi 
 

• Prvouka pre druhákov, pracovná učebnica 
 

• Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov 
 

• Prvouka pre druhákov pre školy s VJM  
(Környezetismeret a másodikosok részéré) 
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Spomíname na prázdniny 

Prázdniny 
Prečo ľudia cestujú 
Mail z prázdnin 
Vo dvojici po Slovensku 
Cestovanie a spoznávanie 
Jednosmerovka 
Zápisník cestovateľov: 
Spomíname na prázdniny 

 

Bezpečnosť na ceste 

Dopravné značky 
Semafor 
Križovatka 
Priechod pre chodcov 
Zápisník cestovateľov: 
Bezpečnosť na ceste 

Krajina v okolí obce 

Krajina 
Krajina v okolí obce 
Krajina počas roka 
Zápisník cestovateľov: 
Krajina v okolí obce 

Kostra  

Kostra 
Bádateľská aktivita 1 
Ako predísť zlomenine 
Zápisník cestovateľov: Kostra 

Svaly 

Svaly 
Čo robíme pomocou svalov 
Čo je správne 
Čo by sme mali robiť, aby 
sme boli zdraví 
Prečo majú ľudia väčšie 
svaly 
Zápisník cestovateľov: Svaly 

155 – Záchrana ľudského života 

Záchranná zdravotná služba 
Kedy voláme záchrannú zdravotnú službu 
Zápisník cestovateľov: Záchrana ľudského života 

158 – Bezpečnosť 

a poriadok 

Bezpečnosť a poriadok 
Práca polície 
Kedy voláme políciu 
Zápisník cestovateľov: 
Bezpečnosť a poriadok 

150 – Hasenie požiaru 

Hasiči      Pozor, horí! 
Hasenie požiaru 
Ako zaobchádzať s elektrickou energiou 
Zápisník cestovateľov: Hasenie požiaru 

Spoznávame človeka 

Povolania ľudí  

Hádanky: Povolania 
Povolania ľudí 
Krížovka 
Kto kde pracuje 
Zápisník cestovateľov: 
Povolania ľudí 
 

Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy 

Pôda  

Ako vzniká pôda 
O pôde 
Bádateľská aktivita 2 – 4  
Čo potrebuje vodu v pôde 
Zápisník cestovateľov: Pôda 
 

Rozpúšťanie látok vo vode 

Bádateľská aktivita 7 – 9  
Urýchľovanie rozpúšťania 
Rozpúšťa sa vo vode alebo sa 
nerozpúšťa? 
Zápisník cestovateľov: 
Rozpúšťanie látok vo vode 

 

Pôda a jej úrodnosť 

Bádateľská aktivita 5 a 6 
Znečisťovanie pôdy 
Zápisník cestovateľov: Pôda a jej 
úrodnosť 
 

Odparovanie a filtrácia  

Bádateľská aktivita 10, 11  Filter 
Výroba morskej soli  Je tá voda pitná? 
Čistenie odpadovej vody  Bludisko 
Kde sa využíva filter? 
Zápisník cestovateľov: Odparovanie vody a filtrácia 

Dopravné prostriedky  

Dopravné prostriedky 
Sudoku: Dopravné 
prostriedky 
Pexeso: Dopravné prostriedky 
Bingo 
Ako vznikol bicykel 
Čo tam nepatrí 
Zápisník cestovateľov: 
Dopravné prostriedky 
 

Ako nezablúdiť – plán   

Plán školy 
Plán obce 
Zápisník cestovateľov: 
Ako nezablúdiť – plán 

Naša krajina – Slovensko  
Naša krajina – Slovensko 
Štátne symboly 
Zápisník cestovateľov: 

Naša krajina – Slovensko 

Spoznávame cestovanie 

Ako meriame čas 

Vývoj hodín  Druhy hodín 
Slnečné hodiny  Zaujímavé hodiny 
Pexeso: Hodiny 
Určovanie času na ručičkových hodinách 
Určovanie času na digitálnych hodinách 
Kde všade potrebujeme merať čas? 
Zápisník cestovateľov: Meriame čas 
 

Rok v kalendári 

Kalendáre  Práca s kalendárom 
Rok v kalendári  Hádanky z kalendára 
Krížovka  Sviatky na Slovensku 
Ľudové predpovede počasia 
Zápisník cestovateľov: Rok v kalendári 
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Spoznávame rastliny 

Životné prostredie rastlín 

Životné prostredie rastlín 
Rastliny a prostredie 
Kde rastú rastliny 
Časti tela rastlín 
Prispôsobenie sa prostrediu 
Zápisník cestovateľov: 
Životné prostredie rastlín 
 Životné prejavy rastlín 

Životné prejavy rastlín 
Životné prejavy rastlín a živočíchov 
Zápisník cestovateľov: Životné 
prejavy rastlín 

Podmienky klíčenia semien rastlín 

Klíčenie semena rastliny 
Bádateľská aktivita 12 a 13 
Klíčenie semien rastlín 
Vyklíči či nevyklíči 
Zápisník cestovateľov: Podmienky 
klíčenia semien rastlín 

Spoznávame živočíchy 

Dĺžka života živočíchov  

Vývinové etapy ľudského 
života 
Koľko rokov sa dožívajú? 
Bingo 
Pexeso: Živočíchy 
Zápisník cestovateľov: 
Dĺžka života živočíchov 

Rast a vývin živočíchov 
Rast a vývin 
Životné prejavy 
živočíchov 
Dospelý jedinec a mláďa 
Pexeso: Dospelé jedince 
a mláďatá 
Podobá sa, nepodobá sa 
Zápisník cestovateľov: 
Rast a vývin živočíchov 

Živočíšne spoločenstvá  
Živočíšne spoločenstvá 
Formy spoločenstiev 
O vlkoch 
Krížovka 
Zápisník cestovateľov : 
Živočíšne spoločenstvá 

Spoločenstvo mravcov  
Ako žijú mravce 
Úlohy členov mravčieho 
spoločenstva 
Spoločenstvo mravcov 
Mravčie matematické úlohy 
Zápisník cestovateľov: 
Spoločenstvo mravcov 

Spoločenstvo včiel 
Ako žijú včely 
Spoločenstvo včiel 
Trojsmerovka 
Bludisko 
Ako sa dostane med na stôl 
Zábavná včelia úloha 
Úlohy členov včelieho 
spoločenstva 
Zápisník cestovateľov: 
Spoločenstvo včiel 

 

Chov živočíchov a úžitok z nich 
Chov živočíchov a úžitok z nich 
Úžitok zo živočíchov 
Prečo človek chová psa 
Bludisko 
Zápisník cestovateľov: Chov 
živočíchov a úžitok z nich 

 

Živočíchy a rastliny ako 
zdroj potravy človeka 
Zdroj potravy človeka 
Čo tam patrí 
Guľáš 
Zápisník cestovateľov: 
Živočíchy a rastliny ako 
zdroj potravy človeka 

Podmienky rastu rastlín 

Príbeh semienka hrachu 
Podmienky pre život rastlín 
Čo potrebuje rastlina 
Bádateľská aktivita 14 
Návod na výrobu pokusných fliaš 
Štvorsmerovka 
Zápisník cestovateľov: 

Podmienky rastu rastlín 

Význam rastlinných semien  

Plody a semená rastlín 
Bádateľská aktivita 15 
Ukrýva alebo neukrýva 
Čo tam nepatrí 
Premeny rastlín 
Pexeso: Semená a plody rastlín 
Zápisník cestovateľov: Význam 
rastlinných semien 

Rozširovanie semien rastlín  

Rozširovanie semien rastlín 
Ako sa rozširujú semená rastlín 
Spôsob rozširovania semien 
Zápisník cestovateľov: Rozširovanie 
semien rastlín 
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Spoznávame človeka, Téma: 155 Záchrana ľudského života, prezentácia Záchranná zdravotná služba 

 

Prezentácia sa zaoberá vysvetlením úlohy záchrannej zdravotnej služby, 

prezentuje dôležité telefónne čísla a nacvičí so žiakmi, ako majú  

postupovať pri núdzovom volaní. 
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Spoznávame živočíchy, Téma: Spoločenstvo včiel, prezentácia Ako žijú včely 
 

Prezentácia žiakom prináša obraz zo život včiel, z čoho sa skladá  
spoločenstvo včiel, aký úžitok nám včely prinášajú a ešte mnoho  
zaujímavých informácií. 
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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. 
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Obrazový materiál – Krížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazový materiál obsahuje 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 – Pexeso 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrajte si so žiakmi pexeso, sudoku či bingo 

a premeníte hodinu prvouky na skvelú zábavu. 
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Opakovanie po tematickom okruhu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na opakovanie môžete 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.  


