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• Obálku Edičného katalógu na školský rok 2020/2021 je možné si oddeliť a jej zadnú časť 
využiť v triede ako kalendár. 

• Ilustrované symboly počasia môžete dať žiakom vystrihnúť, vložiť do malého vrecúška alebo 
obalu. 

• Do časti kalendára s nápisom „Dnes je“ môžu žiaci vystrihnuté symboly pripínať kancelárskou 
spinkou. 

• Pomôže vám aj magnetka alebo špendlík, podľa toho, kam si kalendár pripnete. 
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• Na strane 6 vám ponúkame vybrané ciele vzdelávacích predmetov, v ktorých nájdete 
informácie, čo všetko môžete u žiakov rozvíjať, keď do vyučovania prinesiete ľubovoľnú 
aktuálnu tému. Vzhľadom na klimatické zmeny a potrebu prepájania predmetov 
s environmentálnou výchovou sme vybrali tému Voda. 

• Qwer kód vás prenesie na stránku s Edičný katalógom, na ktorej nájdete pieseň Voda. 

Voda 

Hudba: Tomáš Gregor 
Text: Katka Makara 
Spev: Tereza Makara 

Para stúpa do oblakov, 

prší a sneží z veľkých mrakov, 

lejak osvieži stromy, kvety, 

sneh poteší všetky deti. 

Pramienok, studnička, horské pleso, 

potok zurčí každým lesom, 

vodopád, voda padá z hora 

cez rieku, rybníky až do mora. 

Ref: Kvapka za kvapkou padá na zem, 

naplní oceán, more, bazén, 

prameň vyviera v tmavom lese, 

v priezračnom prúde život nesie. 

S vodou sa stretávam každučký deň, 

zuby si umývam, rada ju pijem, 

kohútik zatváram, keď jej mám dosť, 

voda je pre život najdrahší skvost. 

Ref: Kvapka za kvapkou padá na zem,... 
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Noty 

 

Námety na prácu s piesňou 

Pieseň je dostupná so spevom aj ako samostatná melódia. 

Žiaci môžu počúvať len melódiu a pohybom znázorniť rôzne formy vody. Po chvíli im melódiu 
stopneme a oni zostanú znehybnení. Každý povie, akú formu vody znázorňoval. 
Žiaci sa môžu spoločne roztriediť do skupín, podľa toho, ktoré pojmy sa k sebe hodia (sneh, dážď, 
hmla, alebo jazero, potok, more, atď.) Môžete nechať žiakov vytvoriť skupiny samostatne, s tým, že 
žiaci vysvetlia, prečo sa rozdelili práve takto (môže sa pokojne stať, že sa rozdelia podľa začiatočných 
písmen, dĺžky slova atď.) Môžete so žiakmi diskutovať o logike prerozdelenia a môže nechať žiakov 
ponúknuť ďalšie možnosti. Prípadne ich ponúkne sám. 

Žiaci pieseň spievajú a zároveň si rozdelia role, kto akú podobu vody v piesni predstavuje a znázorní 
ju. 
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Žiaci pieseň spievajú a hrajú na jednoduchých nástrojoch, prípadne používajú na zvuk predmety 
okolo seba alebo telo. Zvukom napodobnia vodu – využiť môžu pieseň so spevom, ale aj pieseň 
bez spevu. 

Pieseň môže byť námetom na vystúpenie ku Dňu Zeme. 

Ak ste pieseň využili na hodinách iným spôsobom. Dajte nám o tom vedieť. 
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Aktivita 1 

Bingo z vybraných slov 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI PREČO JE VODA DÔLEŽITÁ. ČO VŠETKO MÔŽEME ROBIŤ PRETO, ABY SME 

VODU ŠETRILI. SLOVÁ V TABUĽKE MÔŽU ROZVINÚŤ DISKUSIU AJ K TOMU: AKO OVPLYVŇUJE NEDOSTATOK VODY ALEBO 

ZNEČISTENIE ŽIVOČÍCHY ŽIJÚCE VO VODE, KTORÉ POVOLANIA SÚVISIA S VODOU, AKO SA PREJAVUJE VODA AKO ŽIVEL 

V POČASÍ, AKÉ VODNÉ ZDROJE OKOLO NÁS POZNÁME. 

Žiaci si prečítajú slová. Povedia ako pojmy súvisia s vodou. 

K slovám nájdu obrázky a nalepia ich alebo nakreslia podľa seba. Pri ťažkých slovách ako je bystrina, 
sychravý alebo trysk sa môžete porozprávať o tom, ako by mohli vyzerať, ako sa dajú nakresliť. Ak 
niekto so žiakov vie, môže svoj obrázok nakresliť na tabuľu. 

Keď budú mať žiaci hotové obrázky, môžete si spolu zahrať bingo. 

Vytlačte si jednu predlohu pre seba, alebo napíšte na malé kartičky vybrané slová, ktoré sa 
nachádzajú v tabuľke. Kartičky zložte a dajte ich do misky alebo do klobúka. 

Každý žiak musí mať predlohu pred sebou. A vyberie si tri slová vedľa seba a označí i ich malým 
krúžkom. 

Z klobúka alebo z misky budete losovať kartičky so slovami a slovo poviete nahlas. Ak má žiak 
označené práve to slovo, ktoré ste povedali nahlas, označí si ho krížikom. Ten, kto bude mať prvý tri 
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slová označené krúžkom a krížikom vykríkne BINGO a vyhráva. Podľa dohody môžete pokračovať až 
dovtedy, kým nebudú mať bingo všetci. 

Doplnenie: 

Žiak vytvorí vetu, v ktorej musí použiť všetky slová, ktoré si vybral. 

Slová s obrázkami si žiaci môžu vystrihnúť a triediť – podľa abecedy, podľa počtu písmen, podľa počtu 
slabík, prípadne môžu žiaci vytvoriť vlastné pravidlo, podľa ktorého slová roztriedia. 

Žiaci môžu vytvárať otázky, na ktoré nájdu odpoveď v tabuľke. 

Žiaci sa môžu zahrať hru „Hádaj na čo myslím“ a myslieť pri tom na jedno zo slov v tabuľke. 

Interaktívne hry aj k vybraným slovám nájdete v aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. Ročník. 
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Aktivita 2 

Tvorivé písanie a kreslenie na tému Voda 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI, PREČO JE VODA DÔLEŽITÁ A S ČÍM VŠETKÝM SÚVISÍ. AKO VODA 

OVPLYVŇUJE NÁŠ ŽIVOT, KDE SA S ŇOU BEŽNE STRETÁVAME, KOĽKO VODY PIJEME A AKO JE PROSPEŠNÁ PRE NÁŠ ŽIVOT. 

Aktivita prepája medzipredmetové vzťahy a prierezovú tému environmentálna výchova. 

Môžete nechať žiakov pracovať úplne bez pokynov resp. len s pokynmi, ktoré sú napísané v aktivite.  
Žiaci po dokončení vysvetliť slová resp. vety, ktoré napísali a obrázok, ktorý nakreslili alebo nalepili. 
Keďže ide o tvorivé písanie, nechajte žiakom úplnú slobodu sa vyjadriť, zapojiť fantáziu a výsledky 
využite na diskusiu v triede. 

Ak máte vyšší počet žiakov v triede, odporúčame rozdeliť ich do skupín, nech si vzájomne prečítajú, 
čo napísali. V každej skupine môže byť jeden žiak, ktorý po spoločnej diskusii pre celú triedu zhrnie 
o čom sa spolu rozprávali, na čo prišli alebo čo bolo v skupine zaujímavé. 

Séria Písanie a slohové cvičenia vám ponúkajú mnohé ďalšie námety na tvorivé písanie a diskusie 
o rôznych témach. 
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Aktivita 3 

Základy pojmového mapovania na tému Voda 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O PRÍTOMNOSTI VODY V ICH BEŽNOM ŽIVOTE. OPÝTAJTE SA  ŽIAKOV, 
AKÝM SPÔSOBOM BY MOHLI SAMI ŠETRIŤ VODU. PRÍPADNE SI DAJTE SPOLOČNÚ VÝZVU NA JEJ ŠETRENIE. 

Aktivita je určená žiakom prvého ročníka, zábavná však môže byť aj pre starších žiakov. 

Žiaci môžu písať slová, kresliť obrázky, symboly toho, čo im pripomína vodu. 

Môžete sa predtým rozprávať o tom, čo všetko ich pri téme voda napadne, alebo to nechať pokojne 
na nich. 

Keď žiaci dokreslia môžete sa porozprávať o tom, čo všetko im pripomína voda. 

Pri kreslení im môžete pustiť pieseň Voda, ktorú nájdete na našej webovej stránke. 

Aktivity o Vode v živote nájdete v pracovnej učebnici Prvouka pre 1. ročník ZŠ, ďalšie doplnenie 
tejto témy v 1. ročníku vám poskytne aj aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ. 

Doplnenie: 

Čo všetko potrebuje vodu? Pojmová mapa 

Pomôcky: drevené paličky, kancelársky papier, fixka, farbičky, nožnice, modrý papier, lepidlo 

1. Žiaci si z modrého papiera vystrihnú kvapku vody. 
2. Na kvapku vody napíšu „Vodu je potrebná na/pre“ 
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3. Zo spodnej strany kvapky nalepia žiaci drevené paličky. 
4. Z bieleho papiera vystrihnú žiaci kruhy, kde nakreslia alebo napíšu, na čo všetko používame vodu. 
5. Tieto kruhy nalepia na paličky. 
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potrebná 

na/pre 

Umývanie 
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Pitie 
vody 

Polievanie 
rastlín 

Pranie 

Kúpanie , 
hygiena 

Umývanie 
riadu, 
čistota 
doma 

Výrobu 
vecí 

Zvieratá 
a prírodu 
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Aktivita 4 

Štvorsmerovka s témou Voda 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O VODE V RÔZNYCH SKUPENSTVÁCH. O VODE A AKO SA MENIA 

SKUPENSTVÁ VODY VPLYVOM POČASIA A TEPLOTY.  

Úlohou žiakov je nájsť v štvorsmerovke pojmy súvisiace s vodou a vypísať ich na linajky podľa toho, 
aké skupenstvo predstavujú. 

H H T C V Y K D A F 

D Ľ B I Z U V G Y H 

O A M O R E S J A D 

R D B A P A R A P W 

E O Z K Ľ Ú C N E C 

Z V P E Ľ R D D Y K 

A E X I A A B G V M 
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 Ľad 
ľadovec 
cencúľ 
sneh 

 

rosa  
more  
rieka 

 

para  
hmla 

 

Aktivity o Vode nájdete v pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov, ďalšie doplnenie tejto 
témy v 3. ročníku vám poskytne aj aitec offline k Prírodovede pre tretiakov. 

J C J R D S W R M Y 

A M S V S O A L M H 

H E N S R R D L A D 
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Aktivita 5 

Kartičky rieky 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O PODOBÁCH VODY V KRAJINE, O TOM AKÁ RIEKA TEČIE V BLÍZKOSTI ICH 

BYDLISKA. AKÉ SLOVENSKÉ RIEKY POZNAJÚ A ČI SI PAMÄTAJÚ, KDE SA NACHÁDZAJÚ. POROZPRÁVAJTE SA S NIMI, ČI UŽ 

VIDELI ZNEČISTENÚ RIEKU A ČO VŠETKO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE PRÍRODU, KEĎ JE RIEKA ZNEČISTENÁ. 

Žiaci si podlepia tabuľku s riekami výkresom alebo iným tvrdým papierom. Kartičky s riekami vystrihnú. 

Žiakom môžete dať rôzne pokyny, aby kartičky usporiadali: 

• Od najdlhšej po najkratšiu. 
• Od najkratšej po najdlhšiu. 
• Podľa abecedného poradia. 

V 4. ročníku môžu žiaci usporiadať rieky aj podľa ťažších pravidiel: 

• Roztrieď rieky správne do skupín podľa toho, na ktorej ceste sa nachádzajú (rieky sa môžu 
nachádzať aj vo viacerých skupinách). Pomôž si mapou a pracovnou učebnicou. 
• Cesta od Tatier k Dunaju 
• Cesta od Dunaja po Hornád 
• Cesta od Hornádu po Dunajec 
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• Vypočítaj rozdiel medzi najdlhšou a najkratšou z vybraných riek. 

Žiakom môžete povedať, aby rieky usporiadali podľa svojho pravidla. Usporiadanie ukážu spolužiakom, 
ktorí môžu uvažovať nad tým, podľa akého pravidla sú kartičky usporiadané. Ak je v triede vyšší počet 
žiakov, pri tejto aktivite ich môžete rozdeliť do skupín. 

Viac zaujímavosti o riekach nájdete v pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov, ďalšie doplnenie 
tejto témy v 4. ročníku vám poskytne aj aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov. 

  



Špeciálna príloha k Edičnému katalógu na školský rok 2020/2021 

Strana 16 

Aktivita 6 

Bludisko 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O STAROSTLIVOSTI O KVETY. O TOM, ČO POTREBUJÚ RASTLINY, ABY 

RÁSTLI, ALE AJ O TOM, AKO POTREBUJEME VODU MY ĽUDIA. 

Žiaci pomôžu podľa pokynov dievčatku a pozbierajú po ceste ku kvietku kvapky do krhličky. 

Do prázdneho miesta majú žiaci pomocou krivých a rovných čiar nakresliť bludisko. Vyriešiť ho môžu 
sami, alebo ho nechať vyriešiť spolužiakovi. Navrhnuté bludiská si môžete dať spoločne na nástenku 
v triede. 

So žiakmi môžete diskutovať o tom, čo všetko by mohlo dievčatko zbierať po ceste bludiskom tak, aby 
bludisko súviselo s vodou. 

Viac bludísk nájdete v pracovnej učebnici Matematika pre prvákov, ďalšie aktivity pre žiakov 1. 
ročníka vám poskytne aj aitec offline k Matematike pre prvákov. 
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Aktivita 7 

Počítadlo z kvapiek 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O PODOBÁCH VODY V KRAJINE, O KOLOBEHU VODY. O TOM, ČO MÔŽE 

SPÔSOBIŤ JEJ ZNEČISTENIE. 

Pomôcky: farebné papiere (šedý, červený, modrý a zelený)/biely kancelársky papier a farbičky, 
fixky/vytlačenie priamo farebných kvapiek, dierkovačka, šnúrka do topánok, čierna fixka 

Každá farba reprezentuje postavenie číslice v čísle: šedá = tisícky, modrá = stovky, červená = desiatky 
a zelená = jednotky. 

Postup: 

1. Žiak si podľa šablóny vystrihne dažďové kvapky: 
a) z farebného papiera z každej farby 10, príp. aj viac, ak by sa číslo opakovalo; 
b) z bieleho papiera 40, príp. aj viac, ak by sa číslo opakovalo a okraj kvapky alebo celú kvapku 

vymaľuje danou farbou (z každej farby – šedá, červená, modrá a zelená – bude mať aspoň 
10 kvapiek); 

c) učiteľ vytlačí farebné kvapky, príp. si žiak vytlačí doma farebné kvapky ( z každej farby aspoň 
10 farieb). 

2. Na kvapky z každej farby napíše žiak čiernou fixkou veľké číslo od 0 – 9. Ak bude chcieť žiak použiť 
niektoré číslo viackrát, tak si dané číslo vyrobí vo väčšom množstve. 

3. Žiaci podľa pokynov učiteľa navliekajú na šnúrku dané číslo, napr. 
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a. Mám 3 tisícky, 2 stovky, 5 desiatok a 9 jednotiek. 
b. Navleč číslo Osemtisícšestodvadsať. 
c. Navleč výsledok príkladu: 1 256 + 300 = _ _ _ _ 

4. Žiak zdvihne navlečené číslo nad hlavu. 

Pozn.: Žiaci si môžu vyrobiť aj kvapky +, -, . a : a dávať si navzájom príklady na počítanie. 

Viac úloh nájdete v pracovnej učebnici Matematika pre štvrtákov, ďalšie aktivity pre žiakov 
4. ročníka vám poskytne aj aitec offline k Matematike pre štvrtákov. 
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Aktivita 8 

Vodné športy 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O VODNÝCH ŠPORTOCH V LETE, O TOM AKO SI PRI NICH DÁVAŤ NA SEBA 

POZOR. POROZPRÁVAJTE SA AJ O TOM, KAM CHODIA ŽIACI V LETE K VODE A ČO ZAUJÍMAVÉHO ZAŽILI PRI VODE 

V PRÍRODE. 

Úloha nepriamo nadväzuje na 64. stranu, 2. časti Hupsovho šlabikára, kde žiaci nájdu text 
o Windsurfingu pri nácviku písania w a W. 

Úloha je zábavná a obrázky sú veľmi bohaté na detaily, preto nemusíte trvať na precíznom 
vyfarbovaní. To by bolo možné vo vyšších ročníkoch. 

Žiaci píšu k obrázkom začiatočné písmená. Opäť ich môžete nechať písať samých a na záver vysvetliť, 
prečo použili dané písmeno. 

• Pri plávaní môžu žiaci napísať P alebo aj K ako kraul. Ak majú iné písmeno, nechajte ich 
vysvetliť prečo. 

• Kajak sme zaradili práve kvôli úspechom Slovenska v tomto športe. 
• Windsurfing ako šport nadväzuje práve na písmeno W a Hupsov šlabikár. 
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• Ak žiakov nenapadá vodný šport, môžete si predtým urobiť triedny brainstorming, alebo im 
ponúknuť výber rôznych vodných športov. Nakresliť môžu to čo ich baví, čo vyskúšali alebo aj 
to čo by chceli vyskúšať, keď budú väčší. Športy ponúknite podľa špecifík vlastnej triedy. 

o  potápanie 
o  skoky do vody 
o  veslovanie 
o  jachting 
o  rafting 
o  surfing 
o  tobogán 
o  kitesurfing 
o  Parasailing 
o paddleborarding 
o  vodné lyžovanie 

V 1. ročníku ZŠ vám pri nácviku písania W odporúčame využiť aj Multimediálny disk k Hupsovmu 
šlabikáru. 
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Aktivita 9 

Kvapôčky 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O PODOBÁCH VODY V KRAJINE, O KOLOBEHU VODY. O TOM, ČO MÔŽE 

SPÔSOBIŤ JEJ ZNEČISTENIE. 

Úloha nepriamo nadväzuje na 83. stranu, 2. časti Šlabikára LIPKA®, kde žiaci nájdu text o Kvapôčke pri 
nácviku písania ô a Ô. 

Žiaci si prečítajú text o kvapôčke. Môžete sa s nimi porozprávať o tom, či si myslia, že to takto býva 
s kvapôčkami aj naozaj. 

Žiaci si trénujú tvary obkresľovaním kvapôčok a potom aj tvary písaného ô a Ô. 

Nakoniec si vyfarbia kvapôčku. Môžete pri tom viesť rozhovor o tom, čo môžeme robiť, aby sme 
kvapôčky vody šetrili. 

V 1. ročníku ZŠ vám pri nácviku písania W odporúčame využiť aj Multimediálny disk k Šlabikáru 
Lipka®. 
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Aktivita 10 

Šetri, použi znova, recykluj 

 

DISKUSIA K TÉME VODA: DISKUTUJTE SO ŽIAKMI O TOM, ČO VŠETKO SA DÁ ŠETRIŤ. AKO ŠETRIŤ VODU, ČO MÔŽEME 

POUŽÍVAŤ MENEJ, ČO SA DÁ POUŽIŤ ZNOVA A ČO RECYKLOVAŤ. ZISTITE AKO SA DÁ  ŠETRIŤ VODA NAPRÍKLAD TÝM, ŽE SI 

BUDEME DÁVAŤ POZOR NA OBLEČENIE A BUDEME HO MENEJ NIČIŤ/ŠPINIŤ. PRÍPADNE SKÚSTE ZISTIŤ KOĽKO VODY 

MINIEME NA VÝROBU KONKRÉTNYCH NOVÝCH VECÍ. 

Deti v školskom klube alebo žiaci si podlepia úlohu výkresom alebo tvrdým papierom. 

Obrázky ŠETRI, POUŽI ZNOVU, RECYKLUJ si vyfarbia ľubovoľnou farbou. 

Malé obrázky si vystrihnú a roztriedia podľa toho, do ktorej kategórie sa hodia. 

Ak máte k dispozícii počítače a internet, môžu svoje rozdelenie overiť pomocou internetu. Prípadne 
to môže viesť k rozhovoru, čo všetko môžeme šetriť, použiť znovu alebo recyklovať. 

Zábavné aktivity do školského klubu nájdete v Hurá do školského klubu a Veselo je v školskom 
klube. 
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