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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 1 – 2  
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo Moja škola 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, čistý zošit A4, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova 

Medzipredmetové vzťahy 

• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.), 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska, 
• definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy. 

• moja škola, bezpečnosť v škole;  
• orientácia v priestore – kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu; 
• škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, 

adresa môjho bydliska. 
Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie 
aitec offline: motivácia  
Práca s PU, str. 1  
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh, Rozprávková krajina Prvouka (MK Motivácia, 
1. strana), so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť 
počuté informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať 
do diskusie alebo kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace 
porozumenie. 
Môžeme im sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Žiaci vyhľadávajú v pracovnej učebnici počuté informácie, identifikujú zobrazené postavičky 
kráľa, kráľovnej, princa a princeznej. Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, čo majú jednotliví 
členovia kráľovskej rodiny na starosti a akú majú v kráľovstve úlohu. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  

aitec offline: motivácia 
Práca s PU, str. 2 
Dobrý nápad: Pavučina  

V motivácii pokračujeme príbehom Moja škola (MK Motivácia, 2. strana). Informácie 
z príbehu prepojíme rozhovorom o pocitoch žiakov pri prvom vstupe do školy 
prostredníctvom hry Pavučina. 
Žiakov vyzveme, aby si posadali na koberec do kruhu. Jednému zo žiakov podáme klbko 
vlny. Princíp hry spočíva v tom, že ten žiak, ktorý ho drží, porozpráva o tom, s akými pocitmi 
išiel do školy, čoho sa obával, alebo naopak, na čo sa do školy tešil. Žiak si ponechá klbko 
dovtedy, kým neukončí svoje rozprávanie. Následne pridrží časť povrazu u seba a klbko 
hodí ďalšiemu spolužiakovi, názorne mu odovzdá slovo. Postupným odovzdávaním slova 
vzniká spoločná pavučina vzťahov, ktorá nám graficky znázorní sociálnu sieť danej skupiny. 
Jej vizuálna podoba nám môže poslúžiť na ďalšie diagnostikovanie vzťahov v skupine, 
rovnomernosť alebo nerovnomernosť rozloženia, diery alebo chyby v sieti a pod.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Vopred si premyslíme niektoré aspekty hry – výber vhodného priestoru, dohodnutý spôsob 
predávania klbka (hádzanie, kotúľanie, pomoc učiteľa), zabezpečenie zapojenia do 
pavučiny všetkých žiakov.  
Cieľom rozprávania žiakov prostredníctvom tejto hry je zistiť, akú majú žiaci predstavu 
o škole, čo o nej vedia a aké z nej majú pocity. Získané informácie sú dôležitým podnetom 
na vytváranie pozitívnej klímy v škole, v triede.   

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 2  
aitec offline: Vyučovacie 
predmety, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 

Žiaci sa vrátia do lavíc a pokračujú riešením úloh v pracovnej učebnici. 
2/1 Žiaci opisujú budovu školy a jej okolie. V spoločnej diskusii porovnávajú budovu školy 
z ilustrácie s budovou svojej školy, porovnávajú krajinu v okolí školy, hľadajú spoločné 
a rozdielne znaky.  
2/2 Vedieme so žiakmi motivačný rozhovor o tom, ktoré vyučovacie predmety by sa mohli 
učiť v rozprávkovej škole princ Daniel a princezná Jasmínka. Plynule smerujeme diskusiu 
k odpovedi na otázku: Ktoré vyučovacie predmety sa budú v škole učiť oni? Žiaci postupne 
pomenúvajú obrázky v pracovnej učebnici (nota – hudobná výchova, list – prvouka, 
počítadlo – matematika, pastelka – výtvarná výchova, kniha – čítanie, srdce – etická alebo 
náboženská výchova, lopta – telesná výchova, pero – písanie) a spoločne priraďujú názvy 
vyučovacích predmetov k jednotlivým symbolom. Správne pomenované symboly vyfarbia. 
Môžu navrhnúť nové symboly, ktorými by ich vedeli nahradiť. Nakoniec si označia vopred 
dohodnutým spôsobom (obtiahnutím rámčekov, krížikom...) tie predmety, na ktoré sa 
najviac tešia. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Nezabúdame na povzbudzujúce a pozitívne 
hodnotenie všetkých nápadov.  

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 2  
 

Rozvrh hodín – Motivujeme žiakov diskusiou o rozvrhu hodín a jeho význame. Žiaci opíšu 
rozvrh hodín, ktorý majú v škole Danko a Jasmínka. Ich pozornosť zameriame aj na počet 
a striedanie vyučovacích predmetov v jednom týždni.  
Žiaci si do pripravenej tabuľky, za pomoci učiteľa, zakreslia dnešný rozvrh hodín. Spoločne 
si skontrolujeme správnosť zakreslených symbolov, ktoré zastupujú obsah každého 
predmetu. 

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Nový vyučovací 
predmet 

Hru odporúčame realizovať spoločne, alebo ako skupinovú prácu. Žiaci tvoria návrhy 
nových vyučovacích predmetov a ich zástupných symbolov. Jednotlivé návrhy spoločne 
prediskutujeme. Necháme žiakov formulovať svoj názor, zdôvodniť svoje rozhodnutie 
a obhájiť ho pred ostatnými žiakmi.  Žiakov za ich nápad nekritizujeme (často sa stáva, že 
si žiaci vyberú pozeranie televízie, hranie počítačových hier a pod.), snažíme sa vyzdvihnúť 
a pochváliť originálne nápady.  

Dobrý nápad: Pojmová mapa Žiakom môžeme na začiatku roka zaviesť čistý zošit na tvorbu pojmových máp, s ktorými 
sa budú postupne zoznamovať v priebehu celého školského roka.  Zo začiatku žiakom 
pri zakresľovaní pomáhame, neskôr to zvládnu sami. Žiaci môžu svoje pojmové mapy 
dopĺňať novými pojmami, ktoré sa na hodine naučili. Zároveň môžeme aj my k jednotlivým 
symbolom vyučovacích predmetov zapisovať aktivitu žiakov na hodine, pochvaly a pod. 

Dobrý nápad: Rozvrh hodín V triede vyvesíme na viditeľné miesto veľký triedny rozvrh hodín s nakreslenými symbolmi 
vyučovacích predmetov a žiakov aktívne vedieme k tomu, aby ho používali a pripravovali 
sa podľa neho na vyučovacie hodiny. 

Dobrý nápad: Hádaj, na čo 
myslím 

Jeden žiak je vybraný ako odpovedajúci. Premyslí si vyučovací predmet a k nemu stručný 
opis. Napr. Je to vyučovací predmet, na ktorom používame pero, ceruzku, zošit a učíme 
sa o písmenkách. Na ktorý vyučovací predmet myslím? Všetci ostatní hráči sú pýtajúci 
sa. Striedavo kladú otázky, na ktorú je možné odpovedať jednoduchým „áno“ alebo 
„nie“. Vo variantoch hry môže byť zahrnutých viac stavových odpovedí, napríklad odpoveď 
„možno“. Odpovedajúci odpovedá na každú otázku postupne. Vzorové otázky môžu byť: 
„Učíme sa v ňom aj písať?“ Klamstvo nie je v hre povolené. Ak niektorý žiak uhádne správnu 
odpoveď, vyhrá a stane sa z neho odpovedajúci na ďalšie kolo. V hre si môžeme stanoviť 
maximálny počet otázok. Ak je výsledok hry bez správneho uhádnutia, žiak odhalí správnu 
odpoveď a pokračuje v hre na rovnakej pozícii, ale s iným predmetom.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Žiak, ktorý vyučovací predmet uhádne, vymyslí novú hádanku o inom vyučovacom 
predmete.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 2 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 3 
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo Moja školská taška 

Pomôcky aitec offline, IKT, školská taška, obrázkové karty, vrecúško, rôzne predmety, kus látky, papier, 
farbičky, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.), 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska. 

• moja škola, bezpečnosť v škole;  
• orientácia v priestore – kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu; 
• škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, 

adresa môjho bydliska. 
Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov príbehom Moja školská taška (MK Motivácia, 3. strana). Predložíme 
žiakom vopred pripravenú reálnu školskú tašku, ktorá obsahuje rôzne druhy predmetov. 
Vyzveme ich, aby pomohli neznámemu prváčikovi urobiť poriadok v školskej taške, aby mu 
spoločne vytriedili predmety, ktoré do nej nepatria. Svoje rozhodnutie sa žiaci pokúsia 
zdôvodniť. Spoločnou diskusiou vedieme rozhovor o poriadku v školskej taške 
a o efektívnom balení školských pomôcok potrebných pre daný vyučovací deň. 
Vo všeobecnosti platí: Zobrať si iba tie veci, ktoré sú v ten deň potrebné!  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 3  
aitec offline: Moja školská 
taška, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Dvojice (iHRiSKO) 
 
 

3/1 Žiaci spoločne pomenujú predmety na obrázkoch (mobil, autíčko, pastelky, fľaša 
na pitie, peračník, desiata, zošit, strúhadlo, ponožka, myš od počítača). Rozprávajú, čo patrí 
do školskej tašky a čo nie. Menované predmety, ktoré patria do školskej tašky, si postupne 
vyfarbujú. Nasleduje spoločná spätná väzba, kontrola správnosti a zdôvodnenie. Žiaci si 
musia uvedomiť, aký význam majú jednotlivé predmety v školskej taške. Žiakov môžeme 
vyzvať, aby zakrúžkovali rovnakou farbou (krúžkujú po jednom, nie celé skupiny) obrázky, 
ktoré majú niečo spoločné. Svoj výber zdôvodnia. Napr. chlieb, nápoj – sú desiata, 
strúhadlo, pastelky – patria do peračníka. Pochválime každý nápad, ktorý si vie žiak 
zdôvodniť. Úloha je divergentná (má viac riešení).  
Na záver žiaci pracujú vo dvojiciach. Vyzveme jednotlivé dvojice, aby sa pozreli do svojich 
tašiek a navzájom sa porozprávali, čo do ich tašiek patrí a čo nie. 
So žiakmi si môžeme zahrať aj obmenu hry Letí, letí. V tejto téme jej dáme názov 
Do školskej tašky patrí... Vzpažené ruky budú prezentovať, že menovaná vec do školskej 
tašky patrí a pripažené ruky budú zastupovať predmety, ktoré do školskej tašky nepatria.  

Dobrý nápad: Čarovné 
vrecúško 

Vložíme do vrecka rôzne predmety. Výber predmetov musí spĺňať tvarovú a povrchovú 
rozmanitosť a nesmie obsahovať predmety, ktoré žiaci nepoznajú, alebo by sa na nich 
mohli zraniť. Prvýkrát dáme do vrecka len pár predmetov – postačí 4 alebo 5 – a časom 
môžeme počet zvyšovať. Žiak zasunie ruku dovnútra a uchopí jeden predmet. Úlohou žiaka 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
je pomenovať vec vo vrecúšku za pomoci hmatu a určiť, či daný predmet patrí do školskej 
tašky alebo do nej nepatrí. Svoje rozhodnutie žiaci zdôvodnia.  
Úloha rozvíja stereognostický zmysel, čiže schopnosť rozlišovať predmety dotykom.  

Dobrý nápad: V mojej taške 
mám 

Hra je zameraná na vnímanie, pozornosť, pamäť a rozvíjanie komunikačných kompetencií. 
Žiaci sedia v kruhu. Prvý žiak povie: V mojej taške mám pero. Druhý žiak vetu zopakuje 
a doplní do nej slovo prislúchajúce k danej téme. Napr. V mojej taške mám pero a ceruzku. 
Každý nasledujúci žiak musí zopakovať poslednú verziu vety a doplniť do nej vlastné slovo. 
Hra pokračuje, až kým sa nevystriedajú všetci žiaci. Posledný žiak musí zopakovať všetky 
veci v taške a pridať svoju, poslednú vec.  

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 3 
aitec offline: Čo tam nepatrí, 
Obrázkové pexeso (iHRiSKO) 
 

3/2 Žiaci diskutujú o tom, čo sa robí na hodine telesnej výchovy a ktoré pomôcky im zabalili 
rodičia do vrecúška. Následne pomenujú veci na obrázku a tie, ktoré budú potrebovať 
na hodine telesnej výchovy, spoja s vrecúškom. Do prázdnej plôšky nakreslia alebo 
nalepia, čo by ešte na hodinu telesnej výchovy mohli potrebovať (tričko, švihadlo, športová 
bunda...). 

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Pamäťová 
rozcvička 

Pamäťové hry sú zamerané na zlepšenie koncentrácie pozornosti, na sústredenosť, 
schopnosť vydržať istý čas v tichosti a nerušiť ostatných. Kognitívne tréningy, majú 
podporovať pamäť, pozornosť alebo celkovú rýchlosť spracovania informácií. 
Potrebujeme 10 - 30 (podľa veku dieťaťa) malých predmetov typu pero, guma, kameň, 
kocka z lega, minca, šnúrka, pravítko, kľúč, zápalky, figúrka z človeče nehnevaj sa, 
vreckovka ... 
Úlohou je zapamätať si čo najväčší počet predmetov. Predmety položíme na stôl alebo na 
zem. Deti majú 1 - 2 minúty na to, aby si predmety obzerali. Potom  predmety zakryjeme a 
deti musia predmety, ktoré si zapamätali, povedať alebo nakresliť na papier (neskôr môžu 
napísať na papier). Väčšiu sústredenosť môžeme zabezpečiť tým, že pri tom, ako deti 
hovoria, čo si zapamätali, neodhalíme predmety naraz, ale ich vyťahujeme postupne.  

Dobrý nápad: Skúška pamäti Žiaci sa posadia do kruhu. Do stredu koberca položíme 10 predmetov (napr. pero, ceruzka, 
krieda, guma, strúhadlo...). Necháme žiakov pozorovať predmety bez slova 1 minútu. 
Potom ich vyzveme, aby sa premiestnili na koniec triedy alebo k oknu, tak aby nevideli 
na predmety na koberci. Jeden z predmetov ukryjeme. Žiakov vyzveme, aby určili, ktorý 
predmet sme ukryli. Nakoniec žiaci rozhodnú, či tento predmet patrí do školskej tašky alebo 
do nej nepatrí a svoje rozhodnutie zdôvodnia.  
OBMENA: Medzi predmety vložíme ďalší predmet a žiaci hádajú, ktorý to bol. Ak žiaci 
tento predmet nájdu, rozhodnú, či predmet patrí do školskej tašky alebo do nej nepatrí 
a svoje rozhodnutie zdôvodnia. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 3 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 4 
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo V našej škole 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 

• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.), 
• definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy, 
• pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.), 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska. 

• moja škola, bezpečnosť v škole;  
• orientácia v priestore – kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu; 
• škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, 

adresa môjho bydliska. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné pozorovanie, 
motivačný rozhovor  
aitec offline: motivácia 

Motivuje žiakov prehliadkou školy, zoznámime ich s priestormi v budove školy 
a so zamestnancami, ktorých budú stretávať. V spoločnom rozhovore si pripomenú 
základné pravidlá správania pri stretnutí s dospelou osobou, alebo inými žiakmi školy. 
Uvedú príklady úcty k rodičom, učiteľom a spolužiakom (pozdrav, vďačnosť, prosba 
a ospravedlnenie).  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 4  
aitec offline: V našej škole, 
Obrazové prílohy, Hádanky, 
Obrázkové pexeso (iHRiSKO) 
 

4/1 Žiaci pomenujú miestnosti, ktoré sú zobrazené na obrázkoch. Porovnajú ich 
s miestnosťami vo vlastnej škole. Zistia, ktoré z nakreslených miestností na obrázku majú 
aj vo svojej škole a dokreslia  k ním do krúžkov .  
Spoločne vedú rozhovor o tom, aký účel plnia. Správne doplnia označenie svojej triedy. 
Pomôže im to v identifikácii svojej triedy v priestoroch školy.  
Do prázdnych okienok pri jednotlivých miestnostiach navrhnú a nakreslia zástupné symboly 
(napr. šatňa – papuča, jedáleň – lyžica...). Pokúsia sa vymyslieť a nakresliť, čo by mohlo 
byť v prázdnej miestnosti a ako by sa mohla využívať. Nápady žiakov nekritizujeme, 
snažíme sa vyzdvihnúť originálne myšlienky. Žiaci zdôvodnia, aký účel by mala mať 
miestnosť, ktorú do školy zaradili. Nakreslia aj symbol, ktorý by ju charakterizoval 
na dverách miestnosti.  

Moje poznámky Úloha slúži na zopakovanie si pojmov, faktov a postupov prostredníctvom maľovaného 
čítania. Podstata spočíva v tom, že základné pojmy sú nahradené zástupnými obrázkami, 
ktoré zároveň slúžia ako nápovedná ilustrovaná pojmová mapa.   
Text čítame plynule a zároveň ukazujeme na práve čítané slovo. Žiaci dopĺňajú 
a pomenúvajú nakreslené obrázky, ktoré sú súčasťou viet. Táto činnosť rozvíja pojem slova 
v texte a zároveň slúži na osvojenie si základných pojmov danej témy. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text čítať oni. V takom prípade si obrázky 
z textu vopred pomenujeme. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 
samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

4. fixačná časť  
Dobrý nápad: Remeselníci Pripomenieme žiakom hru My sme dvaja remeselníci. Žiaci predvedú ukážku tejto hry. 

Vyzveme žiakov, aby v hre opisovali alebo znázorňovali činnosť zamestnancov školy. 
Dobrý nápad: Čítanie z knihy Žiakom čítame príbehy z knihy od Daniela Heviera Futbal s papučou (napr. Upratovačka 

a rozhadzovači, Učiteľ smiechu...). 
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 4 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 5 
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo Moje trieda 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, výkresy, farbičky, lepiaca páska, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.), 
• definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy, 
• pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.), 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska. 

• moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v triede;  
• orientácia v priestore – kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu; 
• škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, 

adresa môjho bydliska. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačná dramatizácia  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov spoločnou hrou na zopakovanie si pojmov: hore, dole, vpravo, vľavo, 
vpredu, vzadu, pred, za a iné.  
Čo vidím? – Pri tejto hre sa pýtame na objekty v miestnosti. Žiaci hádajú, o aký predmet 
ide. Napr. Čo vidím vľavo od stola? Čo vidím na hornej polici? Čo vidím za knihou?  
Najprv hádajú žiaci, neskôr si môžu hráči vymeniť úlohy. Modifikáciou hry môže byť 
precvičovanie vnímania vzdialenosti: Je bližšie k nám stolička alebo skrinka?  
Motiváciu uzavrieme hádankami Moja trieda (MK Motivácia, 5. strana). 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 5 
aitec offline: Školské pomôcky 
a nábytok, Značky pre pravidlá 
správania sa, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 
 

5/1 Škola by mala byť pre žiakov a učiteľov priateľským prostredím. Preto je diskusia na túto 
tému vstupným pohľadom na správanie žiakov v školskom prostredí. Pohľad a hodnotenie 
iných vytvára v žiakoch normy vhodného a nevhodného správania. Vzniká lepšie 
uvedomenie si vlastného konania.  
Žiaci opisujú správanie žiakov na obrázku. Objasňujú význam vhodného správania. 
Uvedomujú si riziká a dôsledky nevhodného správania sa nielen v škole, ale aj v iných 
kolektívnych stretnutiach. Žiaci svoje odpovede zdôvodnia a nevhodné správanie žiakov 
na obrázku prečiarknu, prípadne označia iným dohodnutým spôsobom.  
Žiakom môžeme pripomenúť školský poriadok, ktorý sme im čítali na začiatku školského 
roka. Vyzveme ich, aby vyhľadali na obrázku deti, ktoré ho porušili. Vedieme spoločný 
rozhovor o pravidlách bezpečného správania sa v škole a o dôsledkoch toho, keď sa 
nedodržiavajú. Zameriavame ich pozornosť nielen na to, že môžu ohroziť samých seba, ale 
aj ostatných spolužiakov. 
Žiaci pomenujú všetky predmety, ktoré sa v triede nachádzajú (školské pomôcky, 
nábytok...). Používajú pojmy: vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu, pod, nad, kde, tu 
a tam. So žiakmi vedieme rozhovor o tom, na čo dané predmety slúžia. Pozornosť 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
venujeme najmä tým, s ktorými sa nestretli počas návštevy materskej školy. Nakoniec žiaci 
odhadujú počet predmetov, ktorý si potom overia počítaním.  

Dobrý nápad: Pravidlá triedy Rozdelíme žiakov do skupín. Žiaci v skupinách vymyslia a nakreslia značky (piktogramy) 
pre pravidlá správania sa v triede. Umiestnia ich v triede na vhodné viditeľné miesto. Napr. 
zákazová značka – prečiarknutá trúbka (zákaz hluku), príkazová značka – ruka, ako sa hlási 
(treba sa vždy prihlásiť), zákazová značka – prečiarknuté smeti vedľa koša (zákaz hádzania 
odpadkov mimo koša) a pod. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Úloha slúži na zopakovanie pojmov, faktov a postupov prostredníctvom maľovaného 

čítania. Podstata spočíva v tom, že základné pojmy sú nahradené zástupnými obrázkami, 
ktoré zároveň slúžia ako nápovedná ilustrovaná pojmová mapa.   
Text čítame plynule a zároveň ukazujeme na práve čítané slovo. Žiaci dopĺňajú 
a pomenúvajú nakreslené obrázky, ktoré sú súčasťou viet. Táto činnosť rozvíja pojem slova 
v texte a zároveň slúži na osvojenie si základných pojmov danej témy. 
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text čítať oni. V takom prípade si obrázky 
z textu vopred pomenujeme. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 
samotné čítanie na žiakov.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Odhalené zmeny Vysvetlíme žiakom pravidlá hry. Jedného žiaka pošle za dvere. V triede niečo zmeníme, 

napr. preložíme kvet z okna na lavicu, smetný kôš položíme na iné miesto v triede, 
presadíme žiaka a pod. Žiaka zavoláme späť do triedy a jeho úlohou je identifikovať zmenu 
urobenú v triede. 

Dobrý nápad: Hádaj, na čo 
myslím 

Zopakujeme so žiakmi pravidlá hry. Jeden žiak je vybraný ako odpovedajúci. Premyslí si 
predmet a k nemu stručný opis. Slovne opíše jeden predmet nachádzajúci sa v triede, 
napr. tabuľu. Všetci ostatní hráči sú pýtajúci sa. Striedavo kladú otázky, na ktorú je možné 
odpovedať jednoduchým „áno“ alebo „nie“. Vo variantoch hry môže byť zahrnutých viac 
stavových odpovedí, napríklad odpoveď „možno“. Odpovedajúci odpovedá na každú otázku 
postupne. Klamstvo nie je v hre povolené. Ak niektorý žiak uhádne správnu odpoveď, vyhrá 
a stane sa z neho odpovedajúci na ďalšie kolo. V hre si môžeme stanoviť maximálny počet 
otázok. Ak je výsledok hry bez správneho uhádnutia, žiak odhalí správnu odpoveď a 
pokračuje v hre na rovnakej pozícii, ale s iným predmetom.  
Žiak, ktorý predmet uhádne, vymyslí novú hádanku o inom predmete. Úlohou žiakov je 
uhádnuť názov predmetu podľa opisu. Úlohu opisujúceho môžu prebrať aj žiaci.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 5 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 6 
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo Škola a jej okolie 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, papier A4, farbičky, obrázky významných objektov z okolia 
školy žiaka, lepidlo, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová 
kultúra, Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.), 
• definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy, 
• pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.), 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska. 

• moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v triede;  
• orientácia v priestore – kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, 

dolu, vpredu, vzadu; 
• škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, 

adresa môjho bydliska. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh, Škola a jej okolie (MK Motivácia, 6. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, ktoré významné budovy a miesta videli počas svojej 
cesty do školy. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, 
predstáv, poznatkov – rozhovorom. Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti 
participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 6  
aitec offline: Orientačné body 
v blízkosti školy, Hádanky, 
Obrázkové pexeso (iHRiSKO) 
 

6/1 Žiaci pomenujú všetky budovy a objekty v okolí školy na obrázku. Pri identifikácii 
niektorých budov im pomôžeme. Svoje zistenia porovnajú s okolím svojej školy. Vyhľadajú 
budovy, ktoré sa v okolí ich školy nenachádzajú. Na druhej strane opíšu tie, ktoré nie sú 
na obrázku, ale v ich blízkosti áno. Označia fajočkou budovy, ktoré sa nachádzajú aj v okolí 
ich školy. Rozprávajú o svojej škole.  
Každý žiak povie adresu svojho bydliska a zjednodušenú adresu školy. Odporúčame, 
pripraviť si adresy žiakov pred hodinou, aby sme im vedeli pomôcť, prípadne ich 
skontrolovať. Adresu bydliska môžeme žiakom zadať na domácu úlohu, ako spoločnú 
prípravu v spolupráci s rodičmi. Žiakov upozorníme na to, že adresu svojho bydliska cudzím 
ľuďom nehovoríme. Je dôležité ju však poznať pre prípad, ak by sa stratili. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Pozornosť zameriame na činnosti žiakov na obrázku. Žiaci opíšu, čo robia, odkiaľ a kam 
idú, akú činnosť vykonávajú. Pri rozprávaní používajú pojmy vpravo, vľavo, hore, dole, 
vpredu, vzadu, pod, nad, kde, tu a tam.  

Dobrý nápad: Kreslená mapa Predstavíme žiakom, ako vyzerá plán obce, načo slúži a ako si ho spoločne nakreslíme. 
Riadime postup kreslenia od hlavnej, centrálnej budovy, teda školy, do širšieho okolia. 
Spoločne so žiakmi pridávame budovy a objekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy. 
Potom žiaci nakreslia do plánu k škole budovy aj objekty, pomocou ktorých sa môžu v okolí 
školy orientovať. Žiakom pomáhame tým, že na tabuľu kreslíme súčasne s nimi. Pri kreslení 
kladieme žiakom otázky, napr. Čo sa nachádza pred vchodom do našej školy? Čo sa 
nachádza naľavo, vpravo, vzadu? Čo je bližšie – obchod, alebo zdravotné stredisko? 
Úlohou žiakov nie je kresliť cesty či ulice, ale orientačne nakresliť obrázky objektov v okolí 
školy, podľa toho, v akej vzdialenosti a v akom smere od ich školy sa nachádzajú.  
OBMENA: Vopred si pripravíme, vytlačíme obrázky jednotlivých budov a objektov pre 
každého žiaka, prípadne pre každú skupinu žiakov. Pripravené obrázky žiaci ukladajú alebo 
lepia do pripraveného plánu obce. Na základe plánu potom žiaci rozprávajú o svojej ceste 
do školy. Povedia adresu svojho bydliska a zjednodušenú adresu školy. Žiakov 
povzbudzujeme a oceňujeme ich snahu, nekladieme dôraz na presné zobrazenie objektov. 
Žiaci, ktorí vedia písať, môžu objekty pomenovať. Rozmiestnenie budov a objektov v pláne 
si môžeme overiť vychádzkou (ak máme časovú rezervu). 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Úloha slúži na zopakovanie si pojmov, faktov a postupov prostredníctvom maľovaného 

čítania. Podstata spočíva v tom, že základné pojmy sú nahradené zástupnými obrázkami, 
ktoré zároveň slúžia ako nápovedná ilustrovaná pojmová mapa.   
Text čítame plynule a zároveň ukazujeme na práve čítané slovo. Žiaci dopĺňajú 
a pomenúvajú nakreslené obrázky, ktoré sú súčasťou viet. Táto činnosť rozvíja pojem slova 
v texte a zároveň slúži na osvojenie si základných pojmov danej témy. 
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text čítať oni. V takom prípade si obrázky 
z textu vopred pomenujeme. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 
samotné čítanie na žiakov.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Model školy a jej 
okolia 

Žiaci vyrobia na výtvarnej výchove, prípadne počas domácej prípravy s pomocou rodičov, 
model školy aj s budovami a objektami v jej okolí. Môžu kresliť, vyrábať z papiera, 
škatuliek, modelovať z plastelíny, prípadne stavať z LEGA. 

Dobrý nápad: Vychádzka So žiakmi uskutočníme vychádzku do blízkeho okolia školy za účelom spoznávania 
významných orientačných budov a objektov. Spoločne jednotlivé budovy a objekty 
pomenujeme a vedieme rozhovor o tom, na čo slúžia. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 6 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 7 
Tematický celok Moje kráľovstvo 
Učivo Moja rodina 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, rodinné fotografie, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Medzipredmetové vzťahy 

• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• hudobná výchova 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe, 
• povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska. 

• funkcia členov rodiny, prejav úcty k rodičom, starým 
rodičom a jednotlivým členom rodiny. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh Moja rodina (MK Motivácia, 7. strana), so zameraním 
na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté informácie, naučiť 
žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo kladenia otázok 
k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môže sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), 
ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter nových 
informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o určení členov rodiny vo vzťahu k sebe. Vyzveme žiakov, aby 
opísali funkcie členov rodiny, ako prejavujeme úctu k rodičom, starým rodičom 
a jednotlivým členom rodiny. Žiaci by sa mali naučiť zjednodušenú adresu školy a adresu 
svojho bydliska.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 7 
aitec offline: Moja rodina, , 
Obrazové prílohy, Hádanky, 
Opakovacie strany, Overenie 
vedomostí, Obrázkové pexeso 
(iHRiSKO) 
 
 

7/1 Žiaci pozorujú obrázok. Opisujú predmety, ktoré vidia. Uvažujú o tom, čo majú jednotlivé 
obrázky spoločné. Pozorovaním zistia, že sa jedná o členov rodiny. Pomenujú všetkých 
členov Veronikinej rodiny a porovnajú ich so svojou rodinou. Nevyfarbené predmety priradia 
k jednotlivým členom podľa toho, akú úlohu v rodine zastupujú. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnia. Obrázky predmetov následne vyfarbia podľa pokynov učiteľa/-ky. Napr. 
červenou farbičkou vyfarbi predmet, ktorý najčastejšie berie do rúk tvoja mama… Medzi 
obrázkami hľadajú súvislosti. Porozmýšľajú a čiarou priradia každému členovi rodiny jednu 
vec, ktorá ho najviac vystihuje. Môže sa stať, že niektorú vec jeden žiak priradí mame a iný 
otcovi. V dnešnej dobe nie sú tak striktne rozdelené funkcie v rodine, ako tomu bolo 
v minulosti. Ak žiakom nejaká vec medzi predmetmi chýba, môžu ju dokresliť a priradiť.  
Téma rodiny je v súčasnosti veľmi citlivá, často sa totiž vyskytujú neúplné rodiny. Netreba 
sa vyhýbať ani tejto téme. Je však dôležité žiakov ubezpečiť, že sa nemusia cítiť 
menejcenní preto, že v ich rodine niektorý z členov chýba. 

Dobrý nápad: Moja mamka 
niečo má 

Žiakom predspievame pieseň, v ktorej vynecháme slovo označujúce príslušníka rodiny. 
Úlohou žiakov je pieseň zaspievať aj s doplnením názvu rodinného príslušníka (napr. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Moja/Môj.... niečo má, niečo má, schovala/schoval to do sena, do sena). Žiak doplní 
chýbajúce slovo mama/otec a pod. 

Dobrý nápad: Rodostrom Motivujeme žiakov rozhovorom o strome. So žiakmi hľadáme spoločné symboly a znaky 
s rodinou. Napr. Tak, ako sa musí polievať strom, aby dobre rástol, musia si pomáhať všetci 
členovia rodiny, aby boli spokojní a šťastní. Strom stojí pevne v zemi vďaka silným 
koreňom, taká silná musí byť aj rodina, aby si vedela pomáhať v ťažkostiach. Tak, ako je 
strom domovom pre iné živočíchy a poskytuje im ochranu a živobytie, aj rodina chráni svojich 
členov a pod. Žiakom môžeme ukázať obrázky rodostromov rôznych významných rodín. 
Spoločne sa rozprávame o tom, kde sa nachádzajú jednotliví členovia rodiny. Žiaci 
vytvoria rodostrom svojej rodiny. Do prázdnych miest na strome nalepia alebo nakreslia 
fotografie členov svojej rodiny. Ku každému členovi rodiny dokreslia do kruhu jednu vec, 
ktorá ho najviac vystihuje. Žiaci porozprávajú o svojej rodine spolužiakovi vo dvojici, 
prípadne, ak je dostatok času, prezentujú svoj rodostrom pred celou triedou. Do prázdnych 
plôšok pod stromom žiaci nakreslia, ako trávia čas so svojou rodinou, prípadne, čo 
spoločne radi robievajú so svojou rodinou. 

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 7 
 

7/2 Nadviažeme rozhovor na motivačný príbeh o Veronikinej rodine. Žiaci sa pokúsia 
samostatne vyrozprávať podobný príbeh o svojej rodine. Rozprávanie podporia 
prinesenými fotografiami. Pomáhame tím žiakom, ktorí majú iné formy rodiny. Ak žiaci chcú, 
môžu spomenúť aj širšiu rodinu – ujo, teta, sesternica, bratranec a pod. 
Žiaci nakreslia do prázdnej plôšky členov svojej rodiny, prípadne nalepia ich fotografiu. 
Opíšu členov svojej rodiny. Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, ako prejavujeme úctu 
rodičom, starým rodičom a ďalším členom rodiny, napr. správaním, pomáhaním, 
poslúchaním a pod. 

Moje poznámky Úloha slúži na zopakovanie si pojmov, faktov a postupov prostredníctvom maľovaného 
čítania. Podstata spočíva v tom, že základné pojmy sú nahradené zástupnými obrázkami, 
ktoré zároveň slúžia ako nápovedná ilustrovaná pojmová mapa.   
Text čítame plynule a zároveň ukazujeme na práve čítané slovo. Žiaci dopĺňajú 
a pomenúvajú nakreslené obrázky, ktoré sú súčasťou viet. Táto činnosť rozvíja pojem slova 
v texte a zároveň slúži na osvojenie si základných pojmov danej témy. 
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text čítať oni. V takom prípade si obrázky 
z textu vopred pomenujeme. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 
samotné čítanie na žiakov.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 8 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Zmysly človeka 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, prehrávač hudby, pokojná hudba, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• telesná výchova 
• hudobná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány, 
• vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život 

človeka. 

• zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov spoločným rozprávaním o schopnosti človeka vnímať svet okolo seba. 
Motiváciu podporí hádankami Zmysly človeka (MK Motivácia, 8. strana). 
Hádanky môžeme čítať z interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), ktorá účinným 
inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o základných zmysloch človeka a im prislúchajúcich 
zmyslových orgánoch. Vyzveme žiakov, aby popremýšľali o tom, ako vieme stratu jedného 
zmyslu nahradiť inými. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, 
predstáv, poznatkov rozhovorom. Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať 
na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 8  
aitec offline: Zmysly človeka 
a zmyslové orgány, Ako 
vnímame svet, Živočíchy 
a zmysly, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 
 

8/1 Žiaci pozorujú obrázok a opisujú, čo robí princezná na jednotlivých obrázkoch (kreslí na 
tabuľu, rozpráva sa s Dankom, robí bublinu zo žuvačky, ovoniava kvet, hrá na klavíri). 
Pokračujeme so žiakmi v rozhovore o zmysloch a zmyslových orgánoch a zároveň o tom, 
ako môžeme vnímať svet okolo seba. Žiaci pomenujú zmysly podľa piktogramov 
zmyslových orgánov. Vyznačia, ktoré zmyslové orgány (oko, ucho, nos, jazyk a koža) 
využíva princezná pri činnostiach znázornených na obrázkoch. K jednému obrázku môžu 
priradiť aj viac zmyslov. Musia však vedieť zdôvodniť svoje rozhodnutie priradiť viacero 
zmyslov. Ako piktogram hmatu sme použili symbol ruky, čo, samozrejme neznamená, že 
orgánom hmatu je ruka. Žiakov upozorníme, že je to len symbol a že hmat vnímame kožou 
na celom tele.   

Dobrý nápad: Hra na zmysly Žiakov vyzveme, aby opustili lavice a postavili sa do určeného priestoru. Výber priestoru 
musí spĺňať podmienky na voľný pohyb. Žiakom pustíme pokojnú hudbu. Požiadame ich, 
aby svoje pohyby prispôsobili tempu a rytmike hudby. Pri každom prerušení hudby, zadáme 
žiakom úlohu. Napr. Zatvorte oči a skúste kráčať ďalej. Ukážte spolužiakovi bez slov, aby 
vám požičal ceruzku. So zatvorenými očami nahmataj spolužiaka, ktorý je najbližšie k tebe. 
Pokús sa uhádnuť jeho meno... Môžeme vytvárať vlastné úlohy, v ktorých využívame 
zmysly. Na záver sa žiaci posadia do kruhu a porozprávajú sa o pocitoch a význame 
niektorých našich zmyslov. Pri hre dbáme na bezpečnosť žiakov.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 8  
 

8/2 Žiaci pozorujú a pomenujú činnosti, ktoré robia deti na obrázkoch. Spoločne diskutujú 
o zmysloch a zmyslových orgánoch. Pomenujú zmysly podľa piktogramov zmyslových 
orgánov. Vyfarbia symboly zmyslových orgánov (oko, ucho, nos, jazyk, koža), ktoré 
využívajú deti pri činnostiach znázornených na obrázkoch. Pri jednom obrázku môžu 
vyfarbiť aj viac zmyslov (pri pečení – hmat, čuch, chuť aj zrak…). Musia však vedieť 
zdôvodniť svoje rozhodnutie vyfarbiť viacero zmyslov.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečíta prvú časť vety žiakom. Druhú časť môžu doplniť so žiakmi spoločne. Môžeme 

vyzvať žiakov, aby jednotlivé pojmy nahradili vlastnými kresbami samostatne alebo 
v skupine.   
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Hlava, ramená, 
kolená, palce 

Vyzveme žiakov, aby si časti tela zopakovali za pomoci známej piesne. Žiakov postavíme 
buď do voľného priestoru, alebo ich požiadame, aby odstúpili ďalej od svojej lavice 
a zároveň spolužiaka, aby sa nezranili. Žiaci spievajú a podľa textu ukazujú rukami 
jednotlivé časti tela. Pieseň sa postupne zrýchľuje a ten, kto sa pomýli, vypadáva. 
OBMENA: Hra sa môže spievať aj tak, že sa žiaci navzájom pochytajú za jednotlivé časti 
tela a točia sa do kola. Napr. raz sa držia rukami za hlavy a zaspievajú celú pieseň, potom 
sa zas chytia za ramená a zaspievajú celú pieseň, postupne sa pochytajú za kolená, palce, 
oči, ... a vždy k tomu zaspievajú celú pieseň. 
OBMENA: Pri pomenovaní zmyslových orgánov človeka (oči, uši, ústa, nos) ich žiaci 
nezaspievajú, len ukážu. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 9 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Zrak – oko  

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, Braillova abeceda, papier, šatka na zakrytie očí, drobné 
predmety, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy 

• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány, 
• vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život 

človeka, 
• vysvetliť zásady starostlivosti o zrak. 

• zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačný rozhovor  
aitec offline: motivácia 
 

Navodí problémovú situáciu a povzbudzujeme žiakov premýšľať o danej téme. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na 
spoločnej činnosti. Spoločne sa rozprávajú o tom, na čo nám slúžia oči, čo nimi vnímame 
a pozorujeme, ako sa o oči staráme. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu 
a v závere hodiny ich porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli, nové informácie doplnia do 
vstupnej schémy, pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 9 
aitec offline: Zrak – oko, Očné 
klamy, Hádanky, Obrázkové 
pexeso (iHRiSKO) 
 

9/1 Žiaci pozorujú obrázok s ľudským okom. Porovnajú ho s očami svojich spolužiakov 
nablízku. Spoločne diskutujú o odlišnostiach. Do predkreslenej siluety oka dokreslia 
chýbajúce časti oka. Žiakov pri kresbe koordinujeme. Kresby si navzájom môžu porovnať. 
Diskutujú aj o tom, akej farby môže byť dúhovka. V diskusii môžeme používať odborné 
termíny, ale od žiakov ich používanie nevyžadujeme. Žiakom opíšeme časti oka, ktoré 
môžeme voľne pozorovať (riasy, viečko, zrenica, dúhovka, slzný kanálik).Téma ľudského 
tela je pre nich príťažlivá, preto by sme mali tento ich záujem podporiť poskytnutím 
informácií aj nad rámec učiva. Diskusiu  o tom, aký význam má oko pre život človeka 
môžeme ukončiť hrami na zrakovú pamäť. Napr. pexeso, puzzle, domino, pamäťové hry – 
v akom poradí boli uložené obrázky, čo na stole pribudlo alebo sa zmenilo a pod.   
Rozhovor zavŕšime prečítaním vety, ktorú hovorí kráľovná. Necháme žiakov nahlas 
uvažovať o jej význam. Jednotlivé názory smerujeme k správnej odpovedi presne 
cielenými otázkami. Spoločne so žiakmi sa snažíme vysvetliť, čo táto veta znamená 
a v akých situáciách ju môžeme použiť. Prostredníctvom kráľovninho výroku 
uplatňujeme medzipredmetové vzťahy prvouky a slovenského jazyka. 



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
9/2 Žiaci si pri riešení úlohy precvičia zrakové pozorovanie. Označia rovnakou farbou 
predmety, ktoré majú niečo spoločné. Svoje rozhodnutie zdôvodnia (lienka a jablko – farba, 
ceruzka a pero – tvar, jablko a budík – veľkosť...). Riešenia môžu byť rôzne, správne je 
každé, ktoré si vedia zdôvodniť. Žiaci pri pozorovaní ako prvé zisťujú rozdiely vo farbe. 
Snažíme sa usmerniť ich pozorovanie aj na iné aspekty objektu - tvar, veľkosť...  
9/3 Diskusiu v triede považujeme za jednu z najprospešnejších nástrojov pre rozvoj 
argumentácie a kritického myslenia žiakov. Žiaci sú postavení zoči-voči argumentom 
učiteľa a svojich spolužiakov. Aby diskusia priniesla požadovaný výsledok, aby si z nej žiaci 
odniesli nové vedomosti a skúsenosti, musí byť dostatočne stimulujúca, zaujímavá a živá.  
Diskusiu navodíme prečítaním textov v bublinách, ktorá spustí v hlavách žiakov 
brainstorming. Necháme ich uvažovať o tom, ktoré tvrdenie je správne. Do diskusie 
vstupujeme čo najmenej, môžeme ju však regulovať. Ak sa stane, že konverzujúci 
odbiehajú veľmi od témy alebo keď konverzácia viazne, vtedy je správny moment vstupu 
učiteľa do diskusie. Stále sa však držíme v polohe facilitátora.    
Vedieme žiakov k tomu, aby argumentovali, prečo si dané dieťa vybrali. Kladieme im otázky 
typu: Prečo si myslíš, že toto dieťa má pravdu? Prečo nemá, podľa teba, pravdu iné dieťa? 
Žiaci nakreslia fajočku do štvorčeka k dieťaťu, ktoré má podľa nich pravdu, a krížik 
k dieťaťu, ktoré podľa nich pravdu nemá. Opýtame sa žiakov, ako by vedeli svoje tvrdenie 
dokázať. Spoločne so žiakmi navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad 
overia (MK Úlohy, 9. strana).  
9/4 Zrak je našim najdôležitejším zmyslovým orgánom. Až 80% informácií z nášho okolia 
prijímame pomocou našich očí a práve preto je kvalitné videnie podporou našich 
každodenných aktivít. Na svete žije veľa ľudí trpiacich poruchami zraku. Ich život je 
ovplyvnený pri mnohých každodenných činnostiach, ktoré sú pre nás ostatných 
samozrejmosťou. Ukázať žiakom sťažené podmienky z dôvodu ochorenia zraku môže 
pomôcť získať reálny obraz o rôznorodosti v spoločnosti, naučiť ich vnímať odlišnosti ako 
niečo prirodzené, získať sociálne a komunikačné zručnosti a schopnosť riešiť problém 
v rôznorodých kolektívoch, čo môže byť dôležité aj pre ich budúce správanie a konanie.  
Žiaci spoločne diskutujú pomocou obrázkov o tom, ako vnímajú okolitý svet ľudia, ktorí sú 
čiastočne alebo úplne nevidiaci. Pokúsia sa vysvetliť, prečo ľudia používajú dioptrické 
okuliare, kontaktné šošovky a iné kompenzačné pomôcky. V diskusii zameriame 
pozornosť žiakov na starostlivosť o svoj zrak, na význam používania ochranných pomôcok 
zraku – slnečných okuliarov, ochranných štítov, plaveckých a potápačských okuliarov. 
Riadeným rozhovorom žiakov smerujeme k tomu, aby vymenovali, ako sa staráme o zrak, 
napr. nesedíme blízko televízie, nečítame pri slabom osvetlení, nesedíme dlho 
za počítačom, cvičíme cviky na posilnenie svalstva očí, prijímame vyváženú stravu, 
nevystavujeme sa nadmernému slnečnému žiareniu, chránime si oči slnečnými okuliarmi 
a  pod.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Optické ilúzie 
aitec offline: Optické klamy 

Pripravíme si ukážky rôznych optických klamov a ilúzií. Spoločným pozorovaním žiaci 
zistia, že nie všetko, čo vidia na prvý pohľad, je naozaj skutočné.  

Dobrý nápad: Hra na autíčka Opíšeme žiakom prácu vo dvojiciach. Vo dvojici sa vopred dohodnú, kto z dvojice bude 
autíčkom a kto šoférom. Autíčko bude mať počas aktivity zatvorené oči. Šofér, stojaci 
za autíčkom, bude navádzať autíčko na pohyb po triede len pomocou jednej ruky, ktorú 
má položenú na ramene autíčka. Musí dávať pozor, aby sa jeho autíčko pri chôdzi nezranilo 
alebo nenarazilo s iným autíčkom. Po čase si dvojice úlohy vymenia. Na záver sa žiaci 
vzájomne podelia o pocity z hry. Diskutujú o tom, ako sa cítili ako autíčka a ako šoféri. 
Hodnotia výhody a nevýhody oboch pozícií. 

Dobrý nápad: Nájdi rýchlo 
guľôčku 

Pripravíme si do misky rôzne predmety približne rovnakej veľkosti. Úlohou žiakov je 
so zavretými očami nájsť vopred dohodnutý predmet. Nasleduje diskusia o pocitoch. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť slovo znázornené obrázkom.  

Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Triedička Žiaci si zakryjú oči a snažia sa podľa veľkosti a tvaru roztriediť predmety. Nasleduje diskusia 

o pocitoch. V úlohe môžeme pokračovať aj zadaním iných kritérií triedenia, napr. podľa 
farby, aby si žiaci uvedomili, že niektoré vlastnosti predmetov inými zmyslami ako zrakom 
zistiť nedokážeme. 

Dobrý nápad: Ako kreslia 
nevidiaci 

Úlohou žiakov je so zaviazanými očami nakresliť na papier či tabuľu dohodnutý 
jednoduchý obrázok. Nasleduje diskusia o pocitoch. 

Dobrý nápad: Braillovo písmo Predstavíme žiakom princíp Braillovho písma. Žiaci sa pokúsia podľa Braillovej abecedy 
a pomocou špendlíka s hlavičkou vydierkovať svoje meno do papiera s naznačenými 
bodkami. Skúšajú ho prečítať pomocou hmatu. Spoločne vedieme rozhovor o tom, aké 
ťažké je čítať pomocou Braillovho písma a aká je dôležitá starostlivosť o svoj zrak.  

Dobrý nápad: Starostlivosť 
o oči 

V triede si urobíme výstavku rôznych ochranných pomôcok na oči (okuliare, ochranné 
štíty...). Jednotlivé ochranné pomôcky žiaci opíšu a hľadajú spoločné a rozdielne znaky 
spojené s ich využitím (tvar, ochrana zraku, farby, funkcia...). 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 9 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 10 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Sluch – ucho  

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, výkresy stočené do lievikov, prehrávač, nahrávky zvukov, 
encyklopédie, internet 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• telesná výchova 
• hudobná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány, 
• vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život 

človeka, 
• vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch, 
• vytvoriť závery o funkcii ušnice pri zachytávaní zvuku. 

• zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačný rozhovor  
aitec offline: motivácia 

Navodí problémovú situáciu a povzbudzuje žiakov rozmýšľať o danej téme. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti. Spoločne sa rozprávajú o tom, na čo nám slúžia uši, čo nimi 
vnímame, ako sa o uši staráme. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu a v závere 
hodiny ich porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli, nové informácie doplnia do vstupnej 
schémy, pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 10  
aitec offline: Sluch – ucho, 
Ušnice živočíchov, Hádanky, 
Obrázkové pexeso (iHRiSKO) 
 

10/1 Žiaci pozorujú obrázok s ľudským uchom. Spoločne diskutujú o odlišnostiach uší. 
Vonkajšie ucho má u človeka značne individuálny charakteristický tvar. Do predkreslenej 
siluety ucha dokreslia chýbajúce časti. Žiakov pri kresbe koordinujeme. Kresby si navzájom 
môžu porovnať. Vysvetlíme žiakom, že to, čo vidíme voľným okom, je len vonkajšia časť 
ucha, ktorá prilieha k hlave zvonka – túto časť nazývame ušnica. Ušnica slúži 
na zachytávanie zvuku. Veľkosť a tvar ľudskej ušnice nemá priamy vplyv na to, ako 
počujeme. Ucho sa skladá aj z častí, ktoré voľným okom nevidíme, ale ktoré priamo 
ovplyvňujú, ako počujeme.  
Žiaci rozprávajú o tom, s čím sa stretli počas čistenia a umývania uší. Spoločne so žiakmi 
diskutujeme o význame ušného mazu, ktorého úlohou je chrániť zvukovod, udržiavať 
vhodné pH, zabraňovať baktériám, infekciám. 
Rozhovor zavŕšime prečítaním vety, ktorú hovorí kráľovná. Necháme žiakov nahlas 
uvažovať o jej význam. Jednotlivé názory smerujeme k správnej odpovedi presne cielenými 
otázkami. Spoločne so žiakmi sa snažíme vysvetliť, čo táto veta znamená a v akých 
situáciách ju môžeme použiť. Prostredníctvom kráľovninho výroku uplatňujeme 
medzipredmetové vzťahy prvouky a slovenského jazyka.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Diskusiu  o tom, aký význam má ucho pre život človeka môžeme ukončiť hrami na sluchovú 
pamäť. Napr. Kukučka zakukaj, Telefón a pod.    
10/2 Žiaci rozprávajú podľa obrázkov, čo všetko môžeme vnímať sluchom. Povzbudzujeme 
žiakov rozmýšľať o danej téme. Vytvárame komunikačné prostredie, v ktorom opisujú, ktoré 
zvuky sú pre nich príjemné alebo nepríjemné. Riešenie úlohy nie je konvergentné, pretože 
napr. zvuk kukučkových hodín môže byť pre niektorého žiaka príjemný, pre iného zase 
nepríjemný. O každom zvuku je vhodné diskutovať a nechať každého žiaka samého 
rozhodnúť, aký pocit v ňom daný zvuk vyvoláva. Pri každom obrázku, podľa ich vlastných  
pocitov, vyfarbia veselú alebo smutnú tváričku smajlíka.   
Vyzveme žiakov, aby sa pokúsili navrhnúť zásady starostlivosti o sluch a sluchový orgán. 
V rozhovore vymenujeme pomôcky na čistenie uší (vatové tampóny, vatové tyčinky, 
špeciálne vatové tyčinky pre malé deti a sprej do uší). So žiakmi vedieme rozhovor o tom, 
ako sa treba o sluch starať. Napr. do uší si nesmieme vkladať žiadne cudzie predmety, 
nemali by sme počúvať príliš hlasnú hudbu v slúchadlách, mali by sme si dávať pozor 
pri čistení uší pomocou čistiacich tyčiniek (spomínaných pri ušnom maze) a pod. Je dôležité 
upozorniť žiakov, že sluch je jeden z najdôležitejších zmyslov, pretože nám poskytuje 
informácie o okolitom svete, varuje pred nebezpečenstvom (napr. keď počujeme 
za chrbtom neznámy zvuk, tak sa otočíme) a pod. 
10/3 Diskusiu navodíme prečítaním textov v bublinách, ktorá spustí v hlavách žiakov 
brainstorming. Necháme ich uvažovať o tom, ktoré tvrdenie je správne. Do diskusie 
vstupujeme čo najmenej, môžeme ju však regulovať. Ak sa stane, že konverzujúci 
odbiehajú veľmi od témy alebo keď konverzácia viazne, vtedy je správny moment vstupu 
učiteľa do diskusie. Stále sa však držíme v polohe facilitátora.    
Vyzveme žiakov k tomu, aby argumentovali, prečo si dané dieťa vybrali. Žiaci nakreslia 
fajočku do štvorčeka k dieťaťu, ktoré má podľa nich pravdu, a krížik k dieťaťu, ktoré podľa 
nich pravdu nemá. Opýtame sa žiakov, ako by vedeli svoje tvrdenie dokázať. Spoločne 
so žiakmi navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia (MK Úlohy, 9. 
strana).   

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 10  
 

10/4 Žiaci pozorujú na obrázkoch ušnice človeka a živočíchov. Opíšu ich tvar a porovnajú 
ich vizuálnu stránku. Spoločne so žiakmi vedieme rozhovor o funkcii ušnice pri zachytávaní 
zvuku. Ucho je orgán sluchu a rovnováhy. Skladá sa z vonkajšieho, stredného a vnútorného 
ucha. Jedinou viditeľnou časťou ucha je ušnica. Na prvý pohľad sa zdá, že funkcia ušnice 
je zanedbateľná. V skutočnosti to tak nie je, ušnica nám pomáha identifikovať, určovať smer 
zvuku, odkiaľ prichádza.  
Žiakom vysvetlíme, že v ríši živočíchov sa napr. netopiere, delfíny a veľryby orientujú i 
pomocou echolokácie – vysielajú zvuk, ktorý sa odrazí od predmetu späť ku zdroju, kde je 
zachytený. Podľa časového oneskorenia medzi vyslaním zvuku a prijatím jeho echa sú tieto 
zvieratá schopné určiť vzdialenosť predmetov (prekážok, ale i potravy) vo svojom okolí. 
Netopiere generujú ultrazvuk o frekvencii 14 000 až 100 000 Hz (čo je u väčšiny ľudí ďaleko 
za hranicou počuteľnosti) laryngom a vypúšťajú ho otvorenými ústami alebo nosom. 
Vracajúce sa echo potom zachytávajú veľkými ušnicami a výrastkami na nose a okolo uší. 
Slony (hlavne slon africký) majú tiež veľké ušnice. U slonov však nevylepšujú nijakým 
zásadným spôsobom schopnosť počuť – slúžia na ochladzovanie tela. Pretože slon africký 
žije v teplejšom podnebí než slon indický, má i väčšie ušnice. A nielen u slonov, ale i u iných 
cicavcov slúžia ušnice hlavne ako komunikačný nástroj.   
Čo sa týka sluchu psov, sú vybavení omnoho lepšie ako ľudia. Ušnica psa obopína 17 
svalov, vďaka ktorým pes môže hýbať ušami. Psy s prirodzene vztýčenými ušami môžu uši 
používať ako radar k lokalizácii zvuku. Pes človeka predbehne nielen anatomickými 
vlastnosťami zvukových orgánov, ale tiež vnímaním vibrácií. Psí sluch zvládne dvojnásobok 
až trojnásobok. Na tomto princípe funguje aj vysokofrekvenčná píšťalka. Nie je sa preto 
čomu čudovať, že človek poveril psa rolou strážcu. Ušnice psov môžu mať rôzne tvary a 
držanie podľa plemena psa. Samozrejme, najlepší sluch majú ušnice väčšie a vztýčené, 
preto aj ľudia keď chcú lepšie počuť, priložia si k uchu dlaň. Aj psy so zvesenými ušami 
majú ďaleko lepší sluch ako človek.  

Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť slovo znázornené obrázkom.  



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Uhádni zvuk Žiakom púšťame pripravené nahrávky rôznych zvukov (dážď, klopkanie, spev vtákov...), 

prípadne im niektoré zvuky vie prezentovať priamo v triede (písanie kriedou po tabuli, 
otváranie dverí, zasúvanie stoličky...). V druhom prípade si žiaci položia hlavu na lavicu 
tvárou dole, aby nevideli odkiaľ zvuk prichádza, podobne ako v hre Kukučka. Úlohou žiakov 
je uhádnuť, čo spôsobilo zvuk, ktorý počujú. 

Dobrý nápad: Posunková reč Zoznámime žiakov s posunkovou rečou prostredníctvom ukážky z internetu na interaktívnej 
tabuli alebo v PC učebni. Úlohou žiakov je pozorovať a identifikovať, čo ňou ľudia chceli 
povedať. Môžeme im ukázať niektoré písmená v posunkovej reči. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 10 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 11 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Čuch – nos, chuť – jazyk  

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, rôzne druhy potravín na ochutnávanie a identifikáciu vône, 
šatka na zakrytie očí, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány, 
• vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život 

človeka, 
• identifikovať zmysel čuch a k nemu prislúchajúci orgán 

nos, 
• identifikovať zmysel chuť a k nemu prislúchajúci orgán 

jazyk. 

• zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačný rozhovor  
aitec offline: motivácia 
 

Navodí problémovú situáciu a povzbudzuje žiakov rozmýšľať o danej téme. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti. Spoločne sa rozprávajú o tom, na čo nám slúži nos a jazyk, čo nimi 
vnímame a pozorujeme, ako sa o ne staráme. Vstupné informácie si môžu zapísať 
na tabuľu a v závere hodiny ich porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli, nové informácie 
doplnia do vstupnej schémy, pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 11  
aitec offline: Čuch – nos, chuť 
– jazyk, Vonia alebo zapácha, 
Ako to chutí, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 

11/1 Žiaci pozorujú obrázok. Navzájom si porovnávajú nos a jazyk, hľadajú podobné 
a rozdielne znaky. Spoločne rozprávajú o tom, ako tieto orgány využívajú v bežnom živote, 
čo nimi vnímajú. Opisujú, čo im vonia, a naopak, nevonia. Je dôležité upozorniť žiakov, že 
čuch má človek aj na to, aby vedel zistiť nebezpečenstvo, napr. únik plynu, pokazené jedlo, 
ktorým by sa mohol otráviť. Čuch a chuť nám slúžia aj pri ochrane zdravia.  
So žiakmi sa pokúsime vysvetliť význam vety, ktorú hovorí kráľ. Vytvárame komunikačné 
prostredie na zhromažďovanie myšlienok, názorov a postojov. Prostredníctvom kráľovho 
výroku uplatňujme medzipredmetové vzťahy prvouky a slovenského jazyka. Žiaci pozorujú 
ľudský jazyk a nos. Diskutujeme so žiakmi, akú plnia funkciu.  
11/2 Žiaci pomenovaním potravín na obrázkoch pristúpia k ich triedeniu na základe 
daných kritérií. Vysvetlíme im, že človek rozoznáva štyri základné chuťové vnemy - 
sladko, horko, kyslo a slano. Ostatné chuťové vnemy sú zmiešané a možno ich z týchto 
odvodiť. Sladká chuť je vnímaná na špičke jazyka, kyslá a slaná chuť po jeho stranách a 
horká chuť pri koreni jazyka. Časť vedcov však zastáva názor, že toto tradičné rozdelenie 



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
nie je správne a vnímanie chutí je rozmiestnené rovnomerne po celom jazyku. Chuť je 
zvyčajne spojená aj s činnosťou čuchových receptorov. Pri skúmaní potravín, 
ochutnávaním a ovoniavaním, je dôležité dbať na hygienu a bezpečnosť (MK Úlohy, 11. 
strana).  

Dobrý nápad: Ochutnávka Žiaci sa posadia do kruhu. Zaviažeme jednému žiakovi oči šatkou a dáme mu ochutnať 
niektorú z potravín. Potraviny z hygienických dôvodov nechytáme do rúk, ale napichávame 
na špáradlá. Prihliadame na možné alergie žiakov. Úlohou žiaka je identifikovať potravinu 
podľa chute a určiť chuť (sladká, slaná, kyslá horká). Žiaci sa striedajú. 

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 11  
 

11/3 Diskusiu navodíme prečítaním textov v bublinách, ktorá spustí v hlavách žiakov 
brainstorming. Necháme ich uvažovať o tom, ktoré tvrdenie je správne. Do diskusie 
vstupujeme čo najmenej, môžeme ju však regulovať. Ak sa stane, že konverzujúci 
odbiehajú veľmi od témy alebo keď konverzácia viazne, vtedy je správny moment vstupu 
učiteľa do diskusie. Stále sa však držíme v polohe facilitátora.    
Vyzveme žiakov k tomu, aby argumentovali, prečo si dané dieťa vybrali. Žiaci nakreslia 
fajočku do štvorčeka k dieťaťu, ktoré má podľa nich pravdu, a krížik k dieťaťu, ktoré podľa 
nich pravdu nemá. Opýtame sa žiakov, ako by vedeli svoje tvrdenie dokázať. Spoločne 
so žiakmi navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia (MK Úlohy, 11. 
strana). 
11/4 Prečítame žiakom nadpisy jednotlivých kartičiek. Spoločne si vysvetlíme, čo budú 
do jednotlivých okienok kresliť. Žiaci nakreslia alebo nalepia to, čo pre nich predstavuje 
najobľúbenejšiu vôňu a najobľúbenejšiu chuť. 

Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť slová znázornené obrázkom.  
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 11 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 12 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Hmat – koža  

Pomôcky 
aitec offline, IKT, obrázkové karty, predmety s rôznymi povrchmi (napr. sklenený pohár, 
porcelánová šálka, špongia, brúsený papier, kancelársky papier, kocka ľadu...), zvonček, jablko, 
papier, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• telesná výchova 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány, 
• vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život 

človeka, 
• že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v koži 

a sú zodpovedné za jej citlivosť. 

• zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačný rozhovor  
aitec offline: motivácia 
 

Navodí problémovú situáciu a povzbudzujeme žiakov rozmýšľať o danej téme. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti. Spoločne sa rozprávajú o tom, aký význam má pre človeka koža, 
čo ňou vnímame, ako sa o kožu staráme. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu 
a v závere hodiny ich porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli, nové informácie doplnia 
do vstupnej schémy, pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 12 
aitec offline: Hmat – koža, Je 
to teplé či studené, Obrazové 
prílohy, Hádanky, Obrázkové 
pexeso, Priraďovačka  
(iHRiSKO) 
 

12/1 Žiaci pozorujú obrázok. Navzájom si porovnávajú povrch kože, hľadajú podobné 
a rozdielne znaky. Spoločne rozprávajú o tom, aký má význam koža pre život človeka. 
Význam kože: oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho; chráni telo pred mechanickým 
poškodením alebo infekciami, pred UV žiarením; podieľa sa na termoregulácii organizmu; 
podieľa sa na tvorbe vitamínu D; má vstrebávaciu funkciu (masť);  zabezpečuje vylučovanie 
(pot, maz, mlieko); je zásobárňou tuku, krvi, vody, minerálnych látok.  
Spoločne diskutujeme o tom, čo dokážeme pomocou kože vnímať. Vysvetlíme im, že koža 
obsahuje receptory na vnímanie dotyku, tlaku, chladu, tepla a bolesti. Dráždením týchto 
receptorov vznikajú aj kombinované pocity, ako je vnímanie hladkosti alebo drsnosti 
ohmatávaného povrchu, vlhkosť, suchosť, tvrdosť, chvenie a svrbenie. V citlivosti, a teda 
v hustote uloženia receptorov, sú na rôznych miestach povrchu tela značné rozdiely. 
Najcitlivejšia na dotyk a tlak je špička jazyka a končeky prstov na dlaňovej strane, na teplo 
je najcitlivejšie čelo, na bolesť očná rohovka. Žiaci diskutujú o význame ochrany kože. 
So žiakmi sa pokúsime vysvetliť význam vety, ktorú hovorí kráľovná. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, názorov a postojov. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Prostredníctvom kráľovninho výroku uplatňujme medzipredmetové vzťahy prvouky 
a slovenského jazyka.  
12/2 Žiaci rozprávajú podľa obrázkov, čo všetko môžeme vnímať hmatom. Vytvárame 
komunikačné prostredie na diskusiu  o tom, aký význam má koža pre život človeka.  
Pripravíme si rôzne predmety s rôznymi povrchmi, napríklad sklenený pohár, porcelánovú 
šálku, brúsny papier, kancelársky papier, špongiu, kocku ľadu. Žiaci so zaviazanými očami 
postupne tieto predmety ohmatávajú. Slovne opisujú, čo cítia pomocou hmatu. Pri týchto 
aktivitách dbáme na vhodný výber pozorovaných predmetov z dôvodu bezpečnosti žiakov, 
predchádzaniu úrazom.  
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, aké by mohli byť na dotyk kráľovnina šálka a kráľov 
pohár, ktoré sú znázornené na obrázku. Využívame slová: studený/-á, teplý/- á, mäkký/-á, 
tvrdý/-á, hladký/-á, drsný/-á, mokrý/-á, suchý/-á. 
Upozorníme žiakov na to, že jeden predmet môže mať aj viac vlastností. 
Pozorovanie môžeme zavŕšiť hrami na hmatové vnímanie. Napr. Hmatové pexeso, Spoznaj 
spolužiaka, Stereognostické vrecúška a pod.    

Dobrý nápad: Prieskumníci Žiaci si do školy priniesli vopred dohodnutý predmet, zvonček, jablko alebo papier.  Vybraný 
predmet žiaci pozorujú všetkými zmyslami. Predmety si môžu medzi sebou vymeniť 
a vlastné zistenia opísať v spoločnej diskusii.  

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 12  
 

12/3 Interpretácia a tvorba predpokladov sú procesy, ktoré prebiehajú v mysli žiaka 
bez potreby aktuálneho kontaktu s realitou. Ide o spôsobilosti, pri ktorých sa najmä rozvíjajú 
abstraktné logické operácie a ktorej výsledkom má byť vytváranie odhadov toho, čo sa má 
stať. Priamym pozorovaním žiaci svoje odhady potvrdia alebo vyvrátia.  
Svoje predpoklady zdôvodnia, zapíšu do tabuľky a pokúsia sa ich overiť. Žiakom kladieme 
otázky typu: Ako zistíme, že je naša koža citlivá? Pomocou čoho môžem zistiť citlivosť? Je 
naša koža citlivá všade rovnako? Máme miesta na tele, ktoré sú na dotyk menej citlivé 
a naopak? Prečo je to tak? Potom žiaci v skupinách navrhnú postup, ako by mohli svoje 
tvrdenie dokázať. Ak sa im nedarí, pomôžeme im. Do tabuľky pomocou značiek nakreslia, 
čo v skutočnosti zistili. Na záver si žiaci výsledok porovnajú so svojím predpokladom (MK 
Úlohy, 12. strana). 

Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť slovo znázornené obrázkom.  
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 12 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 13 
Tematický celok Kráľovstvo života 
Učivo Zdravie 

Pomôcky 
aitec offline, IKT, obrázkové karty, hygienické potreby – zubná kefka a pasta, papierové 
vreckovky, výkres, farbičky, lepiaca páska, výstrižky z reklamných letákov,  encyklopédie, 
internet 

Prierezové témy Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• čo škodí zdraviu. • umývanie rúk, čistota tela, návšteva a správanie sa u 

lekára, v lekárni. 
Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh Zdravie (MK Motivácia, 13. strana), so zameraním 
na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté informácie, naučiť 
žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo kladenia otázok 
k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá do čítania vloží vizuálny charakter nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Vyzveme žiakov, aby 
opísali situácie počas dňa, ktoré prispievajú k zdraviu človeka a naopak situácie, ktoré naše 
zdravie ohrozujú. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, 
predstáv, poznatkov rozhovorom. Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať 
na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 13 
 

13/1 Rozhovor začneme prečítaním vety, ktorú hovorí kráľovná. Necháme žiakov nahlas 
uvažovať o jej význam. Jednotlivé názory koordinujeme presne cielenými otázkami: Čo 
urobil kráľ nesprávne? Aké oblečenie si obliekol? Ako sa kráľ stravuje? Ako by sa mal 
chrániť pred chorobami? Ako by sa mal starať o svoje zdravie?  
Otázky a odpovede by mali viesť k spolupráci a výmene informácií. Správnym kladením 
otázok by sme mali podporiť kritické myslenie žiakov a vyvolať v nich potrebu komplexného 
výkladu odpovede, nielen pojmami áno, nie.  
V rozhovore môžeme využiť nasledovné typy otázok: informačné otázky (získať informácie 
a potrebný prehľad), kontrolné otázky (zisťujem, či nás ten druhý počúva, či nám rozumie, 
ako je naladený voči nám), orientačné (názor druhej strany v komunikácii), kladné otázky 
(rovnocennosť v rozhovore), alternatívne otázky (ponúka viacero možností 
k rozhodovaniu).  
Prostredníctvom kráľovninho výroku uplatňujeme medzipredmetové vzťahy prvouky 
a slovenského jazyka.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
13/2 Zdravie je pre človeka najcennejšie. Naše zdravie udržuje a upevňuje správne 
stravovanie, osobná hygiena, priemerný pohyb a telocvik, dostatočný odpočinok, správna 
životospráva. Vyzveme žiakov, aby pomenovali predmety na obrázku a určili, na čo ich 
používame, o ktorú časť tela sa pomocou nich staráme. Napr. hrebeň – vlasy, nožničky – 
nechty a pod. Žiaci vyfarbia rovnakou farbou tie hygienické potreby, ktoré majú niečo 
spoločné (šampón, hrebeň, zrkadlo – starostlivosť o vlasy, mydlo, tekuté mydlo, uterák – 
umývanie rúk a tela, pasta, kefka, zubná niť, pohárik – umývanie zubov). Svoje rozhodnutie 
zdôvodnia. Žiaci hovoria o tom, prečo sú osobná hygiena a starostlivosť o vlastné telo 
dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. V rozhovore zameriame pozornosť na to, že 
venovať pozornosť osobnej hygiene zabraňuje šíreniu chorôb čo najefektívnejším 
spôsobom. Ak chceme chrániť seba a okolie od chorôb, musíme pochopiť všetky aspekty 
osobnej hygieny. 
Upozorníme ich aj na opačný prípad – prílišnú hygienu, ktorá môže narušiť prirodzenú 
ochranu pokožky a vlasov. Môžeme spomenúť ďalšie hygienické potreby – toaletný papier, 
papierové vreckovky a pod. 

Dobrý nápad: Čistenie zubov Žiakov vopred upozorníme, aby si do školy priniesli zubnú kefku. Na hodine nacvičujeme 
správny spôsob čistenia zubov. 
Správna technika čistenia zubov je rovnako dôležitá ako správny výber zubnej kefky. 
Existuje veľa spôsobov a techník, ako si čistiť zuby. Techniku volíme podľa stavu chrupu, 
zručnosti, veku a zvyklostí dieťaťa. Vybrať správnu techniku nám pomôže dentálna 
hygienička alebo zubný lekár, ktorí nás ju naučia nácvikom pred zrkadlom. 
Čistenie by sa malo robiť vždy podľa pevne naučenej schémy. Zabezpečíme tak, že 
nezabudneme na žiadnu zubnú plochu. 
Deťom do cca 10 – 12 rokov musia zuby dočisťovať rodičia, samy si ešte žiadnou technikou 
nedokážu zuby dokonale vyčistiť. Pred čistením si ústa poriadne vypláchneme vodou, aby 
sa odstránili zvyšky jedla a nápojov. 

Dobrý nápad: Áno – Nie  Vysvetlíme žiakom pravidlá hry. Jednotlivé postoje k ukazovaným predmetom vyjadria 
obrazne. Pri súhlase ÁNO ostanú žiaci sedieť, pri slove NIE vyskočia zo stoličky alebo sa 
len postavia. Hovoríme názvy rôznych predmetov (mydlo, pero, uterák, toaletný papier, 
šampón, čokoláda). Žiaci reagujú na slová pohybmi. 

Dobrý nápad: Pamäťová 
rozcvička 

Žiaci pozorujú pripravené predmety bez slova 1 minútu. Po minúte zakryjeme predmety 
kusom látky. Úlohou žiakov je nakresliť na papier len hygienické potreby nachádzajúce sa 
pod látkou. Zo začiatku môžu žiaci pracovať vo dvojiciach.  

Dobrý nápad: Plagát Žiakov vopred požiadame, aby si na hodinu prvouky priniesli výstrižky z reklamných 
letákov, na ktorých budú rôzne hygienické potreby. Môžu lepiť a dokresľovať obrázky, 
z ktorých vytvoria plagát na tému hygiena. Plagát potom odprezentujú spolužiakom. 
Pri tejto úlohe odporúčame prácu v skupinách. 

4. fixačná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 13  
aitec offline: Ako sa liečime 
z choroby, Návšteva lekára 
a lekárne, Moje zdravé telo, 
Kedy si umývame ruky, Je to 
vhodné, Prečo si musíme 
umývať zuby, Sudoku: Zdravé 
raňajky, Štvorsmerovka: 
Zdravie, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Opakovacie strany, 
Overenie vedomostí,  
Obrázkové pexeso, (iHRiSKO) 

13/3 Umývanie rúk patrí k základným hygienickým návykom. Ako naučiť žiakov umývať si 
ruky správne? Vysvetlíme im, že ruky si treba umývať teplou vodou, ktorá zabíja vírusy 
rýchlejšie ako studená. Na dôkladné umytie rúk budú potrebovať mydlo, ideálne tekuté – 
ukážeme, ako si ho rýchlo vytlačia. Upozorníme na dostatočný čas umývania rúk 
– minimálne 20 sekúnd, ideálne aj viac. Môžeme žiakov naučiť „odstopovať“ si tento čas 
pri spievaní pesničiek, prípadne vymyslime spoločnú pesničku či básničku na umývanie rúk. 
Žiaci musia zvládnuť dôkladné umývanie všetkých častí rúk. Trpezlivo im vysvetlíme 
správny postup: umývanie si dlaní, každý prst a priestory medzi nimi osobitne a následne 
palce. Využijeme to na učenie sa všetkých častí ruky a pomenovanie prstov. Umývanie rúk 
ukončíme utieraním do vlastného uteráka. Ak chceme žiakov motivovať k pravidelnému 
umývaniu rúk, vyzveme ich, aby sa pokúsili vytvoriť z mydla bublinu zdravia. Aj takýmto 
spôsobom docielime dostatočný čas pri umývaní rúk. 
13/4 Návšteva lekára môže byť pre niektorých žiakov veľkým strašiakom, nech už je jej 
dôvod akýkoľvek. So žiakmi diskutujeme o tom, kedy navštívili lekára, aký mali z tejto 
návštevy pocit a ako by sme sa mali správať u lekára, v čakárni alebo v lekárni. Zároveň 
diskutujeme so žiakmi o tom, aké sú dôvody a význam návštev u lekára. Prípadné 
negatívne zážitky sa pokúsime rozdiskutovať a efekt strachu minimalizovať. Môžeme si 
so žiakmi zrealizovať Hranie rolí - Táto metóda umožňuje demonštráciu pocitov 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
v simulovaných situáciách na základe skutočnej životnej skúsenosti. Umožňuje žiakom 
vysporiadať sa s mnohými náročnými situáciami a spätne si uvedomiť správanie, postoje a 
schopnosti iných, ale aj svoje. 

Moje poznámky Prečítame text žiakom. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Javisko Vyberieme dve trojice žiakov. Jedna trojica si pripraví scénku vhodného správania sa 

u lekára. Druhá trojica si pripraví scénku nevhodného správania sa u lekára. Ostatní žiaci 
porovnávajú dve rôzne situácie návštevy lekára. Pokúšajú sa nájsť v scénkach kladné 
a záporné spôsoby správania a svoje tvrdenia zdôvodnia. Podobne môžeme postupovať 
aj pri scénkach z návštevy lekárne. 

Dobrý nápad: Spokojný noštek Detský organizmus je vystavený vysokému riziku vzniku infekcie. Infekcia zavedená 
do nosa, sťažuje dieťaťu dýchanie, a v určitých prípadoch môže byť aj život ohrozujúcim 
stavom. Hlavným prejavom zlej hygieny nosa je suchý nos. Predpokladáme, že hygienické 
vreckovky na čistenie nosa majú žiaci dennodenne pri sebe. Názornými ukážkami 
správneho čistenia nosa naučíme žiakov vhodný postup a starostlivosť o tento orgán.  

Dobrý nápad: Po stopách 
čistoty 

Vyzveme žiakov, aby vymysleli značky na tému dodržiavania zásad hygieny, ktoré vhodne 
umiestnime po triede. Napr. Umývaj si ruky! – nad umývadlo, Hádž smeti do koša! – 
k odpadkovému košu, Vetraj! – k oknu a pod. Spoločne diskutujeme o význame 
udržiavania poriadku v triede, v domácnosti a vo svojom okolí. 

Dobrý nápad: Čistota, pol 
života 

Žiakov nabádame k tomu, aby okolo seba udržiavali poriadok nielen v triede, ale aj 
v školskom klube. Obzrieme sa spoločne po triede a cez prestávku každý urobí okolo seba 
poriadok. Spoločne si môžeme vyčleniť miesto v školskej budove alebo na školskom dvore, 
o ktoré sa bude naša trieda starať. Označíme toto miesto, napr. O poriadok chodby sa 
stará 1. B alebo O poriadok na preliezačkách sa stará 1. C. Takto môžeme vyzvať aj žiakov 
iných tried a rozdeliť si priestory školy, aby bol svet okolo nás krajší. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 13 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 14 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Čas 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 

• slovenský jazyk a literatúra 
• matematika 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku • meranie času 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Motivuje žiakov spoločným rozprávaním o spôsoboch merania času. Motiváciu podporíme 
hádankou Čas (MK Motivácia, 14. strana). 
Hádanku môžeme prečítať z interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), ktorá účinným 
inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, čo si predstavujeme pod pojmom čas. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  
Diskusiu podporíme Hrou na asociácie (MK Motivácia, 14. strana). 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 14 
aitec offline: Ranné činnosti, 
Ako plynie čas, Plynutie času, 
Kde všade potrebujeme merať 
čas, Hádanky, Obrázkové 
pexeso (iHRiSKO) 
 

14/1 Pre žiakov je vo všeobecnosti ťažké pochopiť, ako čas vlastne plynie. Je to abstraktný 
pojem, ktorý nevedia fyzicky ohmatať, vieme ich ale naučiť, ako ho vnímať. Môžeme im to 
na úvod ukázať prostredníctvom jednoduchých každodenných aktivít, ktoré budú aktívne 
sledovať. Nastavíme im na hodinách čas (napríklad na jednu hodinu) a zadáme im krátku 
aktivitu. Napr. odkladanie hračiek, vyfarbenie obrázka, zaspievanie piesne a pod. Potom im 
na hodinách ukážeme posun ručičky. Žiaci tak môžu sledovať, ako pri jednej aktivite uplynie 
len päť minút, kým pri inej prejde celá hodina. Plynutie času môžeme ukázať nielen 
na ručičkových, ale aj digitálnych hodinách. 
Ako plynie čas v prírode opíšu pozorovaním obrázkov v prvom riadku. Na základe 
pozorovania sa pokúsia vysvetliť, na základe čoho vieme povedať, že čas plynie. Ako to 
vieme určiť bez hodín. Žiaci pozorujú premenu stromu počas štyroch ročných období (počas 
jedného roka). Žiaci opisujú, ako sa strom počas roka mení a podľa čoho môžeme rozoznať, 
aké je ročné obdobie. Pretože ide o cyklické zobrazenie plynutia času, žiaci majú plynutie 
času očíslované. V každom ďalšom riadku číslami vyznačia správne poradie obrázkov 
podľa toho, ako plynie čas. Svoje rozhodnutie vždy zdôvodnia. Pred prácou v poslednom 
riadku žiakov vyzveme, aby navrhli ďalšie príklady, pomocou ktorých môžeme pozorovať 
plynutie času v dlhších časových úsekoch. Jeden z uvedených príkladov nakreslia. 
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14/2 Žiaci navrhnú spôsob, ako by bez pomoci hodín alebo stopiek odmerali čas, za ktorý 
športovec prejde zjazdovú dráhu. Vytvárame komunikačné prostredie, jednotlivé návrhy 
zakreslíme symbolmi na tabuľu a ich úspešnosť overíme.   
Žiakov pri tvorbe návrhov môžeme inšpirovať spôsobmi, ktoré sú znázornené v tabuľke 
nasledujúcej úlohy (tlieskanie – koľkokrát tleskneme, kým prejde pretekár zjazdovú dráhu, 
zakresľovanie – koľko paličiek zakreslíme, kým prejde pretekár zjazdovú dráhu, počítanie 
– do koľko napočítame, kým prejde pretekár zjazdovú dráhu), prípadne vymyslieť iný 
spôsob merania.  
Riadeným rozhovorom vedieme žiakov k tomu, aby rozmýšľali nad výhodami a nevýhodami 
alternatívneho merania času. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 14 
 

14/3 Navrhované spôsoby merania času si môžeme so žiakmi overiť napr. na hodine 
telesnej výchovy. Výsledky merania zapíšu žiaci do tabuľky a navrhnú vlastný spôsob, 
ktorého účinok overia. Dôležité je určiť si pri jednotlivých spôsoboch merania rovnakú dĺžku 
trate. Každý žiak si do tabuľky pri obrázku zapíše svoje výsledky pri výkone daných činností: 
beh vpred, beh vzad, člnkový a prekážkový beh. Meranie času pri vykonávaní týchto 
činností si môžeme urobiť spoločne aj na hodine prvouky. Určí sa jeden žiak, ktorý bude 
vykonávať jednotlivé činnosti a ostatní budú zapisovať meranie navrhnutým spôsobom.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť informáciu k meraniu času..  

Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu vetu prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 14 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 15 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Meranie času presýpacími hodinami 
Pomôcky aitec offline, IKT, malé plastové fľaše s vrchnákmi, piesok, soľ, drobné koráliky, lepiaca páska 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • matematika 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku, 
• zostrojiť presýpacie hodiny, 
• vysvetliť vzťah rýchlosti presypania presýpacích hodín 

a niektorých vlastností presýpanej látky na základe 
pozorovania presýpacích hodín. 

• meranie času, presýpacie hodiny 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov rozprávaním o histórii merania času, ako sa ľudia oddávna snažili 
odmerať čas a vyjadriť plynúci čas pomocou pravidelne sa opakujúcich javov. Deň a noc, 
či ročné obdobia. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, 
predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej 
téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej 
komunikácii i na spoločnej činnosti. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu 
a v závere hodiny ich porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli. Nové informácie doplnia 
do vstupnej schémy, pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 15 
aitec offline: Výskumná 
aktivita 1, Zostrojenie 
presýpacích hodín, Výskumná 
aktivita 2, Porovnanie rýchlosti 
presýpania rôznych náplní 
 

15/1 Presýpacie hodiny sú hodiny, ktoré na meranie času využívajú pohyb piesku 
spôsobený gravitáciou. Jedná sa o najjednoduchšie zariadenie na počítanie časových 
intervalov, pozostávajúce z dvoch priehľadných nádob spojených úzkym hrdlom, z ktorých 
jedna je čiastočne naplnená pieskom. Čas, počas ktorého sa piesok naleje cez hrdlo do inej 
nádoby, môže byť od niekoľkých sekúnd do niekoľkých hodín. 
Žiaci si tento spôsob merania času overia výrobou jednoduchých presýpacích hodín. Žiakov 
rozdelíme do niekoľkých skupín a každá skupina vyrobí presýpacie hodiny s inou náplňou, 
aby sme mohli porovnávať ich rýchlosť presýpania. Keďže žiaci budú hodiny vyrábať 
v skupinách, pripravíme dostatok pomôcok, berúc do úvahy, koľko žiakov je v triede 
a do koľkých skupín ich plánujeme rozdeliť. V prípade potreby môžeme žiakom vopred 
oznámiť, že budeme vyrábať vlastné meradlo času, a každému osobitne určíme, čo si má 
priniesť do školy. Pre urýchlenie času si môžu žiaci presýpacie hodiny vyrobiť vopred doma 
s rodičmi, alebo si ich vyrobíme na hodine výtvarnej výchovy, prípadne v ŠKD. 
Žiaci porovnávajú rýchlosť presýpania rôznych náplní (piesok, koráliky, soľ). Predpokladom 
porovnávania je, že budú mať v presýpacích hodinách približne rovnaké množstvo látok 
napr. jeden plný pohár. Žiaci vytvoria predpoklad, ako rýchlo sa budú presýpať jednotlivé 
náplne v presýpacích hodinách. Svoj predpoklad zapíšu do tabuľky pomocou čísel: 1 – 
najrýchlejšie sa presýpajúca náplň, 3 – najpomalšie sa presýpajúca náplň. Spoločne 
so žiakmi navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia. Ak majú žiaci 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
s navrhnutím postupu a pomôcok problém, navedieme ich vhodne položenými otázkami. 
Žiaci nechajú naraz presýpať náplne vo všetkých troch presýpacích hodinách. Porovnávajú, 
ktorá náplň sa presype ako prvá. Do tabuľky pomocou čísel zapíšu, čo v skutočnosti zistili. 
Na záver si žiaci výsledok porovnajú so svojím predpokladom. So žiakmi vedieme diskusiu 
o tom, prečo rôzne náplne potrebovali na presypanie rôzne dlhý čas. 
15/2 Žiaci pomocou vyrobených presýpacích hodín merajú čas pri vykonávaní rôznych 
činností. Napr. Koľko trvá napísanie slova „mama“, zjedenie desiatej, prezlečenie sa 
do úboru na hodinu telesnej výchovy, zbalenie si vecí do školskej tašky? Výsledky meraní 
si zapíšu do tabuľky, napr. napísanie slova škola – 3 presypania, zjedenie desiatej – 5 
presypaní a pod. Ak sa pri niektorej činnosti nepresype celá náplň, žiaci môžu výšku 
presypanej náplne označiť pomocou fixky, prípadne množstvo odhadnúť (asi polovica). 
Presýpacie hodiny odporúčame nechať v triede a využiť ich aj pri iných aktivitách, napr. 
koľko presypaní trvá hodina prvouky, alebo na iných vyučovacích hodinách, napr. koľko trvá 
zaspievanie známej piesne a pod. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že čas môžeme merať 
ľubovoľným meradlom času, v tomto prípade presýpacími hodinami. 

4. fixačná časť  
Dobrý nápad: Presýpacie 
hodiny 

Implementujeme aktivity merania času s presýpacími hodinami aj do iných predmetov 
v danom dni.  
Na hodine matematiky vyhlásime súťaž v počítaní: Kto správne vypočíta najviac príkladov, 
kým sa presype náplň presýpacích hodín? Koľko presypaní náplní v presýpacích hodinách 
potrebujú žiaci na vyriešenie úlohy? a pod.  
Na hodine slovenského jazyka môžeme súťažiť, napr. Kto vymyslí najviac slov, v ktorých 
bude písmeno „k“ počas presypania náplne v presýpacích hodinách?...  
Na záver dňa môžeme presýpacími hodinami merať upratanie triedy. Toto meranie 
môžeme opakovať každý deň a pozorovať, či ide upratovanie rýchlejšie, resp., či žiaci 
počas dňa udržiavajú väčší poriadok, aby im upratovanie išlo rýchlejšie a pod. 

Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť správne slovo znázornené obrázkom.  
Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 15 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 16 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Meranie času kyvadlom 
Pomôcky aitec offline, IKT, tri závažia napr. matice (dve rovnaké, jedna väčšia) šnúrka, ceruzka 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • matematika 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku, 
• zostrojiť kyvadlo, 
• vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a niektorých 

vlastností kyvadla na základe pozorovania kyvadla. 

• meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Motivujeme žiakov pokračovaním rozprávania o histórii merania času. Opíšeme, ako sa 
ľudia oddávna snažili odmerať čas a vyjadriť plynúci čas pomocou pravidelne sa 
opakujúcich javov. Okrem pravidelného striedania dňa a noci, či ročného obdobia 
upriamime pozornosť žiakov napríklad na rytmus alebo tempo nielen v hudbe, ale aj 
v živote. Podobný princíp – princíp kyvadla objavil okolo roku 1600 Galileo Galilei pri 
pozorovaní kolísajúceho sa lustra. Počítal svoj pulz počas jedného kyvu, teda koľko krát 
udrelo jeho srdce počas jedného kyvu. Zistil, že každý kmit trvá rovnaký čas.  
Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 16 
aitec offline: Výskumná 
aktivita 3; Zostrojenie kyvadla; 
Výskumná aktivita 4; 
Porovnanie kmitania s rôznymi 
dĺžkami nití; Výskumná aktivita 
5; Počet kmitov s rovnakými 
dĺžkami nití, ale s rôznymi 
závažiami 

16/1 Žiaci pozorujú obrázok s jednoduchým kyvadlom a opíšu, aké pomôcky boli na jeho 
výrobu použité. Pokúsia sa zauvažovať nad výrobou kyvadla z iných dostupných 
materiálov. Žiaci si potom podľa obrázku v učebnici vyrobia vlastné kyvadlo. Ak budú mať 
problém priviazať šnúrku o ceruzku a maticu, pomôžeme im. Namiesto matice môžu použiť 
akékoľvek iné závažie (gumu, malú hračku a pod.). Napokon vyzveme žiakov, aby si 
vyskúšali, ako také kyvadlo funguje. Názorne im ukážeme, čo je to jeden kmit (pohyb 
kyvadla tam a späť) a vysvetlíme, ako sa kmity počítajú. Upozorníme ich, že kyvadlo by 
mali spúšťať vždy z rovnakého bodu. 
16/2 Žiakov rozdelíme do dvojíc. Vyzveme ich, aby vytvorili predpoklad, koľko kmitov bude 
trvať vykonanie jednotlivých činností, ktoré robia deti na obrázkoch (nakreslenie slniečka 
na tabuľu a urobenie desiatich drepov). Svoj predpoklad si žiaci zapíšu do tabuľky číslom, 
prípadne počtom čiarok, bodiek a pod. Viac kmitov znamená dlhšie trvanie činnosti, menej 
kmitov kratšie trvanie činnosti. Žiaci svoje rozhodnutie zdôvodnia a pokúsia sa ho dokázať. 
Spoločne navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia. Jeden žiak 
z dvojice meria čas pomocou kyvadla, druhý predvádza jednu z činností znázornených 
na obrázkoch. Potom sa žiaci vymenia. Druhý žiak z dvojice meria čas kyvadlom a prvý robí 
ďalšiu z činností znázornených na obrázkoch. Svoje zistenie (skutočný počet kmitov, ktorý 
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namerali) si žiaci zapíšu do tabuľky. Výsledok si na záver porovnajú so svojím 
predpokladom. Nakoniec si môžu svoje zistenie porovnať aj s nameraným počtom kmitov 
ostatných dvojíc. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že čas môžeme merať ľubovoľným 
meradlom času, v tomto prípade kyvadlom. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 13  
 

16/3 Interpretácia a tvorba predpokladov sú procesy, ktoré prebiehajú v mysli žiaka 
bez potreby aktuálneho kontaktu s realitou. Ide o spôsobilosti, pri ktorých sa rozvíjajú najmä 
abstraktné logické operácie a ktorej výsledkom má byť vytváranie odhadov toho, čo sa má 
stať. Priamym pozorovaním žiaci svoje odhady potvrdia alebo vyvrátia.  
Žiaci pozorujú oba obrázky s kyvadlami. Opíšu rozdiely medzi nimi. Pokúsia sa vytvoriť 
predpoklad, ako sa ich meranie bude líšiť. Potom vedieme diskusiu o tom, či kyvadlá 
s rôznymi dĺžkami nití kmitajú rovnako.  
Vyzveme žiakov, aby vytvorili predpoklad – rozhodli, ktoré kyvadlo urobí viac kmitov 
za určitý čas (kmitá rýchlejšie) a ktoré menej kmitov za určitý čas (kmitá pomalšie). Svoje 
rozhodnutie žiaci zdôvodnia, odhad počtu kmitov zapíšu do tabuľky a pokúsia sa ho 
dokázať. Spoločne so žiakmi navrhneme postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad 
overia. Je však potrebné dohodnúť sa na jednej činnosti, počas ktorej budú žiaci merať 
počet kmitov (napr. obehnutie triedy, urobenie 10 drepov, zašnurovanie topánok...). 
Odmeraný počet kmitov si žiaci zapíšu do tabuľky. Výsledok si porovnajú so svojím 
predpokladom. V tomto pokuse nejde o určenie správneho počtu kmitov, ale o to, či žiaci 
správne určili, že kyvadlo s kratšou dĺžkou nite kmitá rýchlejšie (je pri ňom zapísaný väčší 
počet kmitov) a kyvadlo s dlhšou niťou kmitá pomalšie (je pri ňom zapísaný menší počet 
kmitov). 
So žiakmi vedieme diskusiu, či sa zmení počet kmitov, keď sa zmení hmotnosť závažia, ale 
dĺžka nite zostane rovnaká (na niť zavesíme niečo ťažšie). Ak máme časovú rezervu, žiaci 
si to môžu vyskúšať na hodine. Zistia, že hmotnosť závažia neovplyvní počet kmitov tak, 
ako ju ovplyvní dĺžka nite kyvadla. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečítame vetu žiakom. Ich úlohou je doplniť správne slovo znázornené obrázkom.  

Ak sú v triede žiaci, ktorí už čítať vedia, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatný obrázok vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 16 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 17 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Dni v týždni 

Pomôcky aitec offline, IKT, rôzne druhy kalendárov, papier, farbičky, obrázky dní v týždni z pracovnej 
učebnice, encyklopédie, internet 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 
• hudobná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra, 
• identifikovať dni v týždni, 

• dni v týždni, začiatok, koniec, predtým, včera, dnes, 
potom, zajtra 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Prečítame žiakom motivačný príbeh Čierna rozprávka (MK Motivácia, 17. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových 
informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o striedaní dňa a noci, o činnostiach, ktoré v dané časti dňa 
vykonávame. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, 
poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  
Diskusiu podporíme Hádankami (MK Motivácia, 17. strana).  
Pokračujeme v rozprávaní motivačným príbehom Ako dobehnúť slniečko (MK Motivácia, 
str. 17), ktorá vyústi spoločným rozhovorom o pojmoch včera, dnes a zajtra, predtým, 
potom. Diskusiu rozšírime o zamyslenie sa nad tým, ako identifikovať dni v týždni. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 17 
aitec offline: Môj deň, Týždeň, 
Čo robíme cez deň a čo v noci, 
Obrazové prílohy, Hádanky, 
Obrázkové pexeso, Dvojice  
(iHRiSKO) 
 

17/1 Rozhovor začneme prečítaním vety, ktorú hovorí kráľovná. Necháme žiakov nahlas 
uvažovať o jej význame. Jednotlivé názory koordinujeme presne cielenými otázkami: Čo ti 
napadne, keď sa povie včerajší deň? Prečo túto otázku položil kráľ kráľovnej? Dá sa deň 
uložiť do truhlice? Ako sa volá deň, ktorý bol včera? Aký je dnes deň?...   
Otázky a odpovede by mali viesť k spolupráci a výmene informácií. So žiakmi vedieme 
riadený rozhovor o tom, čo je kalendár. Ukážeme žiakom rôzne druhy kalendárov (stolový, 
nástenný, vreckový...), no zatiaľ ich nepomenúvame ani bližšie nevysvetľujeme. Potom 
žiakov vyzveme, aby povedali, čo najviac slov, ktoré im napadnú, keď počujú slovo 
kalendár. (Príklady slov: čísla, rok, týždeň, deň, mesiac, mená, meniny, sviatky, obrázky...) 
Vysvetlíme žiakom, že vo väčšine stolových kalendárov znázorňuje jedna strana jeden 
týždeň. Aby si žiaci lepšie osvojili názvy dní v týždni, zakomponovali sme ich do textu.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Nápovedné obrázky môžeme zakomponovať do motivačného rozprávania o princeznej 
Jasmínke a jej zážitkoch u starých rodičov počas týždňa:  
V pondelok jej stará mama uplietla teplé ponožky, v utorok boli na plavárni a utrela sa 
do mäkkého uteráka, v stredu pomáhala starému otcovi opraviť škridlu na streche a on ju 
za to vo štvrtok zobral púšťať šarkana, v piatok jej vystrúhal píšťalku, v sobotu uvideli v lese 
na strome spiacu sovu a v nedeľu si pozerali albumy, kde bola stará mama ako nevesta. 
Žiaci kreslia do prázdnych plôšok k jednotlivým dňom v týždni chýbajúce obrázky. Obrázky 
sú vhodnou pomôckou na zapamätanie si názvov dní, evokujú pomenovanie daných dní 
v týždni. Žiak pri zapamätávaní zapája viac zmyslov, čo mu pomáha vedomosti uložiť 
do dlhodobej pamäti. Žiaci rozprávajú vlastné zážitky z týchto dní. Označia srdiečkom svoj 
obľúbený deň v týždni a zdôvodnia prečo. Rozprávajú podľa kalendára, ktorým dňom sa 
týždeň začína a ktorým dňom sa končí, počas ktorých dní nechodia do školy, ktorý deň je 
hneď pred štvrtkom a podobne. Vyfarbia červenou ceruzkou dni, počas ktorých nechodia 
do školy (sobotu a nedeľu), zelenou ceruzkou deň, ktorý má v názve písmeno U (utorok), 
modrou ceruzkou prvý deň v pracovnom týždni (pondelok), žltou ceruzkou deň hneď 
pred štvrtkom (stredu) a hnedou ceruzkou deň, ktorý nasleduje za stredou (štvrtok alebo 
piatok). Ak žiaci vyfarbia hnedou ceruzkou sobotu alebo nedeľu, aj toto riešenie 
považujeme za správne, pretože nevyfarbujú deň hneď za stredou, ale deň nachádzajúci 
sa za stredou a tým je aj sobota a nedeľa. Žiakom môžeme položiť otázku, ako sa volá deň, 
ktorý zostal nevyfarbený, prípadne žiaci sami zostavia pre spolužiakov úlohu na vyfarbenie 
nevyfarbených dní, napr. Deň hneď pred sobotou vyfarbite ružovou. Môžu si spoločne 
pripomenúť, v ktoré dni majú záujmové krúžky.  

Dobrý nápad: Dni v týždni Ukazujeme žiakom obrázky s vyobrazeniami jednotlivých dní. Žiaci musia k obrázku čo 
najrýchlejšie povedať zodpovedajúci deň (ponožky – pondelok, strecha – streda...).  
OBMENA: Obrázok ukážeme jednému žiakovi, ktorý sa ho pokúsi ostatným spolužiakom 
znázorniť bez slov. Žiaci hádajú názov aktuálneho dňa. 

Dobrý nápad: Pomocníčkovia  Vyzveme žiakov, aby vymysleli vlastné obrázky k jednotlivým dňom v týždni. Napr. 
pondelok – pohár, utorok – utierka, streda – strelec, štvrtok – škriatok, piatok – pizza a pod. 

Dobrý nápad: Búrka nápadov Žiaci sa pokúšajú vymyslieť nové názvy dní v týždni. Ako motiváciu môžeme využiť názvy 
z básne Prvácke dni od Štefana Moravčíka: Prvok, Druhok, Treťok, Štvrtok, Piatok, Šestok, 
Siedmok. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 17  
 

17/2 Žiaci doplnia do tabuľky chýbajúce značky, ktoré zastupujú jednotlivé dni v týždni. 
Úlohou žiakov je precvičiť si orientáciu resp. posun kalendárnych dni v týždni. Rozlíšiť 
pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra.  
Môžu si pomôcť kalendárom z úlohy 1 na strane 17. Kresba značky dňa v týždni môže byť 
symbolická. Ak žiaci poznajú písmená niektorých dní, môžu k obrázkom dopísať 
pomenovania jednotlivých dní alebo aspoň prvú hlásku slova.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečítame text žiakom. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  

Ak sú v triede žiaci, ktorí už vedia čítať, môžu text prečítať oni. S postupným rozvojom 
čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
Na fixáciu dni v týždni môžeme žiakov naučiť báseň o Kocúrovi Týždenníkovi.  
Recitáciu prepojíme so spoločnou kresbou:  
V pondelok nakreslím hlavu, v utorok nos a pusu malú.    
V stredu oči okaté, v štvrtok fúzy strapaté.  
V piatok spravím malé uši, uznajte, že mu to sluší.  
V sobotu trup dokreslím, chvostíkom ho ozdobím.  
V nedeľu zas štyri laby, čudovať sa budú známi.  
To je Kocúr Týždenník, krajšieho už nemá nik! 

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Kalendár Problémová úloha – Vyzveme žiakov, aby pozorovaním údajov v kalendári zistili, čo 

znamenajú rôzne sfarbené čísla označujúce dátumy jednotlivých dní. Žiaci môžu pracovať 
vo dvojiciach alebo v skupine. Podporuje u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na 
spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Dobrý nápad: Zaspievajme si Spoločne so žiakmi si zaspievame známe ľudové piesne, ktoré majú v texte 

zakomponované dni v týždni (Blicujem, V pondelok doma nebudem...). Piesne môžeme 
doplniť o dramatizáciu alebo pohybové a rytmické aktivity.  

Dobrý nápad: Výstava 
kalendárov 

Žiaci si v triede urobia výstavku rôznych druhov slovenských kalendárov. Vyzveme žiakov, 
aby si do školy priniesli kalendáre, ktoré majú doma. Spoločne porovnávame rôzne druhy 
kalendárov, ich využitie. Vyhľadávame v kalendári mená, sviatky... Praktickou manipuláciou 
s kalendárom umožňujeme žiakom vytvárať si reálnejšiu predstavu o plynutí 
a zaznamenávaní času. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 17 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 18 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Zdroje svetla 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• že hlavným zdrojom svetla je Slnko, 
• vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, 

kedy sa vytvára 
• dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, kedy sa vytvára 

viac tieňov, 
• vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, 

žiarovka a iné 
• elektrické zariadenia, ktoré vytvára človek. 

• svetelné zdroje, tiene. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Motivuje žiakov spoločným rozprávaním o pojmoch – svetlo, tma, tieň. Motiváciu podporíme 
hádankami Zdroje svetla (MK Motivácia, 18. strana). 
Hádanky môžeme čítať z interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), ktorá účinným 
inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových informácií.  
Vedie so žiakmi diskusiu o tom, odkiaľ máme svetlo. Vyzveme žiakov, aby popremýšľali 
nad tým, ako si vieme vytvoriť svetlo. Vytvárame komunikačné prostredie 
na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem 
alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti 
participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 18 
aitec offline: Zdroje svetla, 
Priraďovačka  (iHRiSKO) 
 

18/1 Rozhovor začneme prečítaním vety, ktorú hovorí kráľ. Necháme žiakov nahlas 
uvažovať o jej význame. Jednotlivé názory koordinujeme presne cielenými otázkami.  
Žiaci pomenujú zdroje svetla, ktoré sú zobrazené na obrázkoch. Spoločne diskutujú o tom, 
čo považujeme za svetelné zdroje. Postupne si uvedomujú, že svetelné zdroje sú vlastne 
všetky telesá, ktoré vydávajú svetlo. Sú to napríklad Slnko, žiarovka, sviečka, ale aj 
svätojánska muška a iné. Pozorovaním obrázkov žiaci zistia, že cez deň vidíme preto, lebo 
svieti Slnko. V noci vidíme iba vtedy, ak zažneme svetlo alebo zapálime sviečku, pretože 
sviečka, žiarovka a Slnko sú svetelné zdroje. Niektoré predmety odrážajú svetlo z iných 
zdrojov.  Takéto predmety nazývame osvetlené telesá. Napr. Mesiac, planéty – odrážajú 
svetlo dopadajúce na ne zo Slnka. 
Žiaci pokračujú v pozorovaní obrázkov. Opisujú, čo robí kráľovská rodina na obrázkoch. 
Pomenujú všetky zdroje svetla, ktoré sú na obrázkoch zobrazené: slnko, blesk, čelovka, 
baterka, petrolejová lampa, oheň, hviezdy. Pozor! Mesiac nesvieti – len odráža slnečné 
svetlo. Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, čo je najväčším zdrojom svetla. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
So žiakmi vedieme riadený rozhovor o tom, prečo je svetlo pre človeka dôležité, kde všade 
ho potrebujeme a čo by sa mohlo stať, keby sme ho nemali. Môžeme spomenúť aj to, že 
bez svetla by nerástli rastliny a my by sme nemali potravu, a že aj človek na to, aby bol 
zdravý, potrebuje pre svoj život svetlo. 
18/2 Žiaci pomôžu nájsť princovi Danielovi cestu do hradu. Cesta musí viesť len 
po predmetoch, ktoré sú zdrojom svetla. Bludisko, ako zábavný prostriedok 
na precvičovanie a upevňovanie učiva, rozvíja u žiakov koordináciu, motoriku a priestorovú 
orientáciu. Zároveň podporuje logické myslenie žiakov.  
Žiaci samostatne vyhľadajú a zakrúžkujú všetky zdroje svetla nachádzajúce sa v bludisku 
(žiarovka, lampa, baterka, stolová lampa, plameň sviečky, blesk, petrolejová lampa, oheň, 
slnko). Svoje riešenie zdôvodnia. 
Žiaci opíšu a vyznačia (ceruzkou alebo pastelkou) cestu Danielka k hradu. Používajú pri 
tom slová vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu.  
 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 18  
 

18/3 Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, ktoré zo zdrojov svetla vytvoril človek. Žiaci 
pomenujú obrázky s elektrickými zariadeniami vytvorenými človekom, ktoré sú zdrojmi 
svetla. Nakreslia alebo nalepia do prázdnych plôšok ďalšie zdroje svetla, ktoré vytvoril 
človek. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Môžu vymenovať ďalšie predmety alebo zariadenia, 
ktoré sú zdrojom svetla, alebo svetlo len odrážajú. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Prečítame text žiakom. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  

S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme samotné čítanie na žiakov.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  

 
  



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 18 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 19 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Svetlo a tiene 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, baterka, šachová figúrka 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 
Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• že hlavným zdrojom svetla je Slnko, 
• vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň,  
• kedy sa vytvára dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, 

kedy sa vytvára viac tieňov,  
• vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, 

žiarovka a iné 
• elektrické zariadenia, ktoré vytvára človek. 

• svetelné zdroje, tiene. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov spoločným rozprávaním o pojmoch – svetlo, tieň. Motiváciu podporíme 
hádankami Svetlo a tiene (MK Motivácia, 19. strana). 
Hádanky môžeme čítať z interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), ktorá účinným 
inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových informácií.  
Vedie so žiakmi diskusiu o tom, čo je to tieň, kedy sa vytvára a kedy nevytvára tieň. 
Vyzveme žiakov, aby popremýšľali nad tým, ako sa tvorí tieň. Vytvárame komunikačné 
prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním 
„čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie 
schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 19 
aitec offline: Výskumná 
aktivita 3, Určovanie dĺžky 
tieňa, Nájdi správny tieň, 
Zábavná úloha, Obrazové 
prílohy, Hádanky, Obrázkové 
pexeso (iHRiSKO) 
 

19/1 Rozhovor so žiakmi začneme prečítaním vety, ktorú povedala kráľovná. Spoločne 
diskutujeme na tému tiene a svetlo. Žiaci sa pokúsia v tejto súvislosti vysvetliť význam vety. 
Uvedomia si, že tieň je oblasť priestoru, kam priamo nedopadá svetlo zo zdroja svetla. Tieň 
sa nachádza v celom priestore za nepriehľadným predmetom, na ktoré dopadá svetlo. Tieň 
vytvorí dvojrozmerný obrys alebo obrátené premietnutie objektu, ktorý blokuje svetlo. 
Žiaci vyberú a zakrúžkujú správny tieň, ktorý vytvára kráľ. Upozorníme ich však na to, že 
v učebnici chýba zdroj svetla, ktorý ho vytvára. Môžeme žiakov vyzvať, aby uvažovali, 
odkiaľ by, podľa nich, mal smerovať svetelný zdroj, aby mohol kráľ vytvoriť daný tieň. Zdroj 
svetla – slnko – môžu do obrázka dokresliť. 
19/2 V hre s tieňmi pokračujeme aj v tejto úlohe. Žiaci pozorovaním priradia správny tieň 
k príslušnému predmetu. Svoje rozhodnutia zdôvodnia opísaním rovnakých čŕt vytvorených 
dvojíc. Tiene jednotlivých predmetov sú zámerne orientované opačným smerom ako 
v predchádzajúcej úlohe, aby žiaci vedeli, že tieň sa môže vytvárať rôznymi smermi, podľa 
toho, v ktorej pozícii sa nachádza svetelný zdroj. Zdroj svetla tu nie je uvedený, aby to 
žiakov zbytočne nemiatlo, v úlohe ide iba o to, aby žiaci pochopili, že tieň má podobný tvar 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
ako predmet, ktorý ho vytvára. Žiaci pracujú samostatne. Riešenia si môžu navzájom 
porovnať.  

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 19  
 

19/3 Pozornosť upriamime na to, ako sa tieň počas dňa mení a čo tento proces ovplyvňuje. 
Žiaci sa pokúsia navrhnúť vlastné tvrdenia, ktoré si vedia v spoločnej diskusii obhájiť. 
Zároveň dokážu prijať názory iných a participovať na spoločnej komunikácii. Metóda 
pozorovania vytvára podmienky pre overenie si prvotných predpokladov a dáva priestor na 
získanie nových poznatkov, zručností a skúseností.  
Môžeme sa žiakov opýtať, či si všimli, že dĺžka tieňa sa počas dňa mení a kedy je podľa 
nich tieň najdlhší a naopak, kedy je najkratší – dôvody zatiaľ nevysvetľujeme.  
Žiaci zisťujú, z ktorej zo znázornených pozícií A, B, C musia svietiť baterkou na figúrku, aby 
sa vytvorili znázornené tiene. Najskôr vytvoria predpoklad – rozhodnú, ktorá 
zo znázornených pozícií vyznačených nad jednotlivými figúrkami je správna, aby sa vytvoril 
daný tieň. Svoj predpoklad sa žiaci pokúsia zdôvodniť, zapíšu ho do tabuľky pomocou 
zástupného písmena a pokúsia sa ho dokázať. Spoločne so žiakmi navrhneme postup 
a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia. Do tabuľky žiaci zapíšu, čo v skutočnosti 
zistili. Výsledok si porovnajú so svojím predpokladom a pri každej figúrke vyfarbia správne 
písmeno podľa toho, kedy sa vytvorili dané tiene: dlhší, kratší a žiadny. 
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, akým spôsobom by sme mohli dosiahnuť, aby 
figúrka vytvárala viac tieňov. Návrhy žiakov si môžeme vyskúšať. Žiaci by mali dospieť 
k poznaniu, že aby figúrka vytvárala viac tieňov, musí na ňu dopadať viac zdrojov svetla. 
(Dobrým príkladom by mohol byť futbalový zápas na štadióne pri umelom osvetlení. Vtedy 
mávajú futbaloví hráči bežne až štyri tiene. Je to preto, lebo z každého rohu ihriska dopadá 
na každého hráča svetlo jedného z reflektorov.)  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu. Ich úlohou je doplniť správne slovo znázornené obrázkom.  

Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 19 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 20 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Priehľadné a priesvitné 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, kancelársky papier, sklo, drevo, 
sklenený krčah, porcelánová šálka, celofán, hliníková fólia, pravítko, kniha, uterák, igelitová taška 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 
Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• na základe skúmania vytvoriť závery o priesvitnosti a 

priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí). 
• svetelné zdroje, tiene, priesvitný, priehľadný, nepriesvitný 

materiál. 
Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov spoločným rozprávaním o pojmoch – svetlo, tieň, priesvitný, 
nepriesvitný, priehľadný. Motiváciu podporíme pozorovaním rôznych materiálov (papier, 
sklo, látka, pravítko...) a prvotným skúmaním, triedením predmetov podľa kritérií 
priehľadnosti alebo nepriehľadnosti. Vytvárame komunikačné prostredie na 
zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem 
alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti 
participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 
Vyzveme žiakov, aby popremýšľali nad tým, prečo sú niektoré materiály priehľadné alebo 
priesvitné. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu a v závere hodiny ich porovnať 
s tým, čo nové sa dozvedeli. Nové informácie doplnia do vstupnej schémy, pojmovej mapy 
– priesvitné materiály umožňujú prechod svetla, ale nie úplne rovnaký ako priehľadné 
materiály. Priehľadné materiály sa javia ako číre.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 20 
aitec offline: Výskumná 
aktivita 7; Z čoho by malo byť 
okno, aby cezeň prechádzalo 
svetlo čo najlepšie; Výskumná 
aktivita 8; Prechod svetla cez 
rôzne materiály; Nepriesvitné, 
priesvitné, priehľadné; 
Obrazové prílohy 

20/1 Diskusiu navodíme prečítaním textov v bublinách, ktorá spustí v hlavách žiakov 
brainstorming. Necháme ich uvažovať o tom, ktoré tvrdenie je správne. Do diskusie 
vstupujeme čo najmenej, môžeme ju však regulovať. Ak sa stane, že konverzujúci 
odbiehajú od témy alebo keď konverzácia viazne, vtedy je správny moment vstupu učiteľa 
do diskusie. Stále sa však držíme v polohe facilitátora.    
Vyzveme žiakov k tomu, aby argumentovali, prečo si dané dieťa vybrali. Do tabuľky 
k dieťaťu, ktoré má podľa nich pravdu, nakreslia fajočku a k dieťaťu, ktoré podľa nich nemá 
pravdu, nakreslia krížik. Navrhnú postup a pomôcky, ktorými si svoj predpoklad overia. 
Výsledky zistenia nakreslia pomocou značiek do tabuľky. Na záver si skutočnosť porovnajú 
so svojím predpokladom (MK Úlohy, 20. strana).  
20/2 Žiaci pracujú s predmetmi, ktoré sú na obrázku. Úlohou žiakov je priamym 
pozorovaním zistiť, ktoré materiály sú do akej miery priesvitné alebo nepriesvitné a ktoré 
priehľadné alebo nepriehľadné.  Zároveň si prostredníctvom pozorovania a porovnávania 
na základe vlastnej činnosti osvoja, aký je rozdiel medzi pojmami priehľadný a priesvitný.  
Podstata metódy demonštrovania a pozorovania spočíva v tom, že učiteľ ukazuje žiakom 
objekty, javy, procesy, s ktorými sa majú oboznámiť, a žiaci ich pozorujú. 
Vo vyučovacom procese sa táto metóda realizuje tak, že učiteľ ukáže žiakom reálny objekt 
alebo jeho model, ktorý môže byť statický alebo dynamický. Tieto objekty žiaci pozorujú, 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
prípadne učiteľ môže ukázať tieto predmety aj nepriamo, napr. obrazy, fotografie, 
diapozitívy, videozáznamy. Pri demonštrovaní objektu je dôležité, aby učiteľ sprevádzal túto 
činnosť výkladom. 
Demonštrovanie vo vyučovacom procese spĺňa rôzne didaktické funkcie: ak je zaradené na 
začiatku vyučovacej jednotky, môže žiakov motivovať; v spojení s výkladom slúži 
na osvojovanie nového učiva; po osvojení učiva žiakmi môže slúžiť na potvrdenie platnosti 
teórie, princípu, zákona a pod.; na upevnenie a prehĺbenie učiva. 
Táto metóda má aj rozvíjajúcu funkciu – žiaci sa pri nej učia pozorovať, ovládnuť techniku 
pozorovania, sledovať priebeh dejov, organizovať pozorovanie a pod. 
Do tabuľky nakreslia fajočku podľa toho, ako jednotlivé materiály, z ktorých sú dané 
predmety vyrobené, prepúšťajú svetlo. Riešenia sú závislé od použitých materiálov 
a od zdroja svetla, pretože uterák svetlo neprepúšťa, ak však naň zasvietime baterkou bude 
časť svetla prepúšťať a pod. (MK Úlohy, 20. strana). 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú text. Úloha slúži na zopakovanie pojmov, faktov a postupov danej témy.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 20 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 21 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Živá a neživá príroda 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, farebné kriedy 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 
Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými súčasťami 

prírody, 
• triediť na základe znakov, identifikovaných vlastným 

pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a 
odumreté.  

• životné prejavy organizmov: pohyb, rast, príjem potravy, 
dýchanie, rozmnožovanie. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh Živá a neživá príroda (MK Motivácia, 21. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových 
informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o príbehu, o tom, čo videla Jasmínka. Jednotlivé veci spoločne 
zatriedia podľa toho, či ich považujú za živé alebo neživé. Vytvárame komunikačné 
prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov rozhovorom. Podporujeme 
u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 21 
aitec offline: Základné prejavy 
života; Živé, neživé, odumreté; 
Čo tam nepatrí; Obrazové 
prílohy, Obrázkové pexeso, 
Priraďovačka  (iHRiSKO) 
 

21/1 Žiaci pozorujú obrázky. Vyhľadajú, pomenujú a označia: živé prírodné objekty, neživé 
prírodné objekty, odumreté prírodné objekty. Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo 
internetom. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Pokúsia sa vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel.  
Môžeme zvoliť spoločnú prácu, alebo rozdeliť žiakov do tzv. expertných skupín, ktoré sa 
zamerajú na jeden druh objektov a ich úlohou bude spoločné závery prezentovať pred celou 
triedou. Jednotlivým skupinám môžeme poskytnúť indície alebo konkrétne materiály 
na naštudovanie. Výsledky zaznamenajú žiaci spoločne vypracovaním úlohy (MK Úlohy 
21. strana).  
21/2 Žiaci pomocou obrázkov rozprávajú o životných prejavoch živočíchov. Pomáhame im 
pojmami: dýchanie, pohyb, príjem potravy, rozmnožovanie, rast a vývin. Diskutujeme o tom, 
podľa čoho môžeme vedieť, že živočíchy žijú. Jednotlivé pojmy podrobne vysvetlíme.  
Opäť môžeme nechať žiakov pracovať v expertných skupinách, každá skupina si vyberie 
jeden pojem, k nemu dostane niekoľko dostupných materiálov na naštudovanie 
a prediskutovanie v skupine, veci si vyjasňujú a stávajú sa expertmi. Nasleduje prezentácia 
ostatným žiakom. Experti vysvetľujú svoj pojem, diskutujú, odpovedajú na otázky. Na záver 
je možné úspešnosť učenia sa žiakov overiť krátkym ústnym testom. Výsledkom 
kooperatívneho učenia je vzájomné obohatenie sa a spoločná participácia.    
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Dobrý nápad: Zhlukovanie Zhlukovanie (niekedy sa nazýva aj mapovanie, alebo sieťovanie) je učebná stratégia, ktorá 

umožňuje žiakom voľne  a otvorene rozmýšľať o danej téme, podnecuje ich myšlienkové 
procesy pri vytváraní spojení a asociácií medzi myšlienkami. Je to nelineárna 
„brainstormigová“ metóda, ktorú môžeme použiť vo fáze evokácie i reflexie. Cieľom tejto 
metódy je pomôcť žiakovi uvedomiť si vedomosti – poznatky a súvislosti medzi nimi, ktoré 
má vo svojom podvedomí. Pomáha im usporiadať si myšlienky pred písaním alebo 
opakovaním väčšieho celku. Rozvíja ich schopnosť zaznamenávať heslovité, stručné, 
podstatné a  jasné myšlienky. Na dokončenom zhluku si môžeme všimnúť, že sú na papieri 
nápady usporiadané tak, ako jedna asociácia vyvoláva druhú.  
Vyzveme žiakov, aby nám diktovali objekty, ktoré vidia na obrázku. Objekty zapisujeme 
do bublín na tabuľu. Potom spolu so žiakmi krúžkujeme rovnakou farbou objekty, ktoré majú 
niečo spoločné. Svoj výber žiaci zdôvodnia. Snažíme sa žiakov naviesť k tomu, aby prišli 
sami na spoločné znaky, pomocou ktorých môžeme objekty znázornené na obrázku triediť. 

Dobrý nápad: Áno – Nie  Vysvetlíme žiakom pravidlá hry. Jednotlivé postoje k ukazovaným predmetom vyjadria 
obrazne. Postupne hovoríme žiakom názvy rôznych živých aj neživých súčastí prírody. Ak 
povieme názov živej súčasti prírody, žiaci predvedú vopred dohodnutý signál (tlesknú, 
postavia sa, dvihnú ruku...). Ak žiakom povieme názov neživej súčasti prírody, ostanú 
v pokoji. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu. Úloha slúži na zopakovanie pojmov, faktov a postupov danej témy.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 21 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 22 
Tematický celok Kráľovstvo sveta 
Učivo Voda 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, veľké šupiny z papiera, farbičky, 
lepiaca páska, výkresy A3, baliaci papier, vodové farby 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• vysvetliť, na čo všetko používa človek vodu a čo by sa 

stalo, ak by jej mal nedostatok, 
• vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to týka 

človeka, 
• že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré 

vymenuje, napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, 
námraza, rosa), 

• vymenovať tri typy vodných zdrojov.  

• vodné zdroje (potok, rieka, jazero, more, podzemná voda), 
význam vody pre život. 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Prečítame žiakom motivačný príbeh Voda (MK Motivácia, 22. strana), so zameraním 
na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté informácie, naučiť 
žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo kladenia otázok 
k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových 
informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o vode. Vyzveme žiakov, aby slovne opísali, na čo všetko 
používa človek vodu a čo by sa stalo, ak by jej mal nedostatok. Vytvárame komunikačné 
prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním 
„čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie 
schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti.  
Diskusiu podporíme Hádankami (MK Motivácia, 22. strana).  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 22 
aitec offline: Voda, Je tá voda 
pitná, Zdroje vody, Kedy nám 
voda pomáha a kedy škodí, 
Výskumná aktivita 9, Obrazové 
prílohy, Hádanky, Obrázkové 
pexeso, Priraďovačka  
(iHRiSKO) 

22/1 Žiaci opisujú činnosti, ktoré vykonávajú deti na obrázkoch. V spoločnej diskusii 
premýšľajú nad tým, na čo všetko používame vodu. Oceníme originálnosť alebo reálnosť 
nápadov. Poukážeme na to, že ešte aj v dnešnej dobe nemajú všetky deti prístup 
ku kvalitnej vode. Diskusiu rozšírime aj o tému, ako byť k vode šetrnejší, ohľaduplnejší, aký 
význam má voda pre náš život a čo by sa stalo, ak by jej bol nedostatok. 
Žiaci do prázdnej plôšky navrhnú a nakreslia ďalšiu činnosť, pri ktorej potrebuje človek vodu 
(umývanie riadu, umývanie podlahy, stavba domu – súčasť malty, betónu, tepovanie 
kobercov, zaváranie, umývanie okien, voda v ostrekovačoch na okná v aute, voda v chladiči 
automobilov, vodná elektráreň – výroba elektriny, člnkovanie, potápanie...). Podľa MK 
Úlohy, 22. strana.  
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Dobrý nápad: Diskusný krúžok Vedieme so žiakmi diskusiu na prirovnanie „Čas plynie ako voda“. Necháme ich tvoriť 

návrhy, čo si pod týmto slovným spojením predstavujú, čo by to mohlo znamenať. O svojich 
návrhoch žiaci diskutujú a odôvodňujú ich. Nakoniec im primerane veku vysvetlíme význam 
daného prirovnania.  

Dobrý nápad: Potok Žiakov rozdelíme do skupín. Každej skupine rozdáme baliaci papier a jeden výkres veľkosti 
A3. Každý žiak v skupine si odtrhne kúsok baliaceho papiera, ktorý pokrčí a prilepí 
na spoločný výkres ako kameň. Tento kameň si zafarbí vodovou farbou. Potom si vyberie 
farbu, ktorá mu pripomína vodu (volíme studené farby). Hrubším štetcom namaľuje svojou 
farbou čiaru, pričom obchádza kamene. Nakoniec takýmto spôsobom vytvorí každá skupina 
„potok“ s kameňmi. 

Práca s PU, str. 22  
aitec offline: V akej forme sa 
nachádza voda, Formy vody, 
Čo všetko potrebuje vodu, 
Obrázkové pexeso, 
Priraďovačka  (iHRiSKO) 
 

22/2 Žiaci pozorujú obrázky. Vymenujú, kde všade je na nich zobrazená voda a v akej 
forme, napr. ľad, vodná para, sneh… Vymenujú rôzne zdroje vody v prírode, ktoré sa 
na obrázkoch nachádzajú, napr. potok, rieka, jazero… Pozorovaním zistia, že voda ako 
jediná látka v prírode sa v prirodzených podmienkach nachádza vo všetkých troch 
skupenstvách (v plynnom, kvapalnom a pevnom).  

Dobrý nápad: Voda Uistite sa, že všetci žiaci rozumejú tomu, ako budú tvoriť asociácie k danému pojmu. Hru 
na asociácie môžeme vysvetliť jednoduchšie alebo môžeme si s nimi spraviť najprv cvičné 
kolo, pričom sa ich vždy opýtame: Čo ti to pripomína? alebo Na aké iné slovo sa ti to 
podobá?... Dôležité je určiť si pevné poradie, v ktorom pôjdu žiaci po sebe, môžeme si 
sadnúť do kruhu. Žiaci sedia v kruhu a hovoria, čo im prvé napadne, keď počujú slovo voda.  

Dobrý nápad: Šupinky  Máme vopred pripravené kusy papiera. Na hodine výtvarnej výchovy dostane každý žiak 
jednu veľkú šupinu vystrihnutú z papiera. Do svojej šupiny nakreslí, kde všade sa podľa 
neho vyskytuje voda. Svoje rozhodnutie zdôvodní. Namaľované šupiny potom zlepíme 
do jedného obrázka tak, aby vytvárali telo ryby. 

Dobrý nápad: Zaspievajme si So žiakmi si zaspievame piesne s tematikou vody, napríklad Prší, prší; Ej padá, padá 
rosička; Močila konope; Padá sniežik bielučký... Po zaspievaní každej piesne žiaci určia, či 
sa v piesni nachádzala voda a v akej forme. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 22  
aitec offline: Opakovacie 
strany, Overenie vedomostí 
 

22/3 Žiaci pozorujú obrázky a rozprávajú o tom, čo na nich vidia. Pokúsia sa určiť, prečo 
jedna rastlina zvädla. Určia, ktorá rastlina mala podľa nich primerané a ktorá neprimerané 
množstvo vody. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Žiaci by mali prísť na oba dôvody, prečo 
Dankova rastlina odumrela (buď vyschla z nedostatku vody, alebo mala nadbytok vody). 
Odporúčame, aby si žiaci skutočne overili, že aj nadmerné množstvo vody môže spôsobiť 
uhynutie rastliny. 
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, aký význam má pre človeka voda v pôde 
(podzemná voda – zdroj pitnej vody, rastliny aj huby čerpajú vodu z pôdy, bez tejto vody by 
rastliny a huby neprežili, čo by, samozrejme, ovplyvnilo aj život živočíchov, ktorí sa živia 
rastlinnou potravou).   

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú text. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  

Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
Dobrý nápad: Vlna Vysvetlíme žiakom pravidlá hry a vopred dohodnuté pohyby, ktorými sa budú v rámci hry 

prezentovať. Žiaci stoja v kruhu a držia sa za ruky. Hovoríme im ľubovoľné názvy 
predmetov, rastlín a živočíchov. Ak menovaný objekt využíva pre svoj život vodu 
nachádzajúcu sa v pôde, žiaci urobia rukami vlnu, ak nie, zostanú stáť bez pohybu. Ak je 
odpoveď niektorého žiaka nesprávna (nepokračuje vo vlne), žiak, ktorý odpovedal správne 
(spravil vlnu) zdôvodní svoju odpoveď. 

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  

 
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 22 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 23 
Tematický celok Kráľovstvo živočíchov 
Učivo Prostredie a živočíchy 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, farbičky, obrázky živočíchov, lepidlo, 
nožnice, baliaci papier 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 

živočíchy a rastliny vzájomne podobajú, 
• vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom 

života prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako 
príklad použije: mačka domáca, dážďovka zemná, krt 
obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 
detská), 

• na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými 
a vodnými živočíchmi, 

• vysvetliť význam maskovania živočíchov v prostredí, 
• identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje živočíchom 

pohyb, 
• triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú 

a tieto informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako 
živočíchy žijú. 

• životné prejavy živočíchov 
• suchozemské a vodné živočíchy 
• končatiny 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 

Motivujeme žiakov spoločným rozprávaním na tému Prostredie a živočíchy (MK Motivácia, 
23. strana). Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, 
poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu a v závere hodiny ich 
porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli. Nové informácie doplnia do vstupnej schémy, 
pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 23 
aitec offline: Mačka domáca; 
Dážďovka zemná; Krt obyčajný; 

23/1 Cieľom témy je objasnenie rôznorodosti živočíšnej ríše. Žiak sa učí porovnávať 
živočíchy podľa vonkajších znakov organizmov a podľa spôsobu ich života. Niektoré prvky 
správania sa živočíchov sa snaží vysvetľovať a informácie dáva do súvislosti s minulou 
skúsenosťou a predchádzajúcimi vedomosťami. Žiak by si mal po prebratí témy uvedomiť 



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
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Lastovička obyčajná; Hádanky;  
Kapor obyčajný; Voš detská; 
Prostredie, v ktorom živočíchy 
žijú; Vodný alebo 
suchozemský; Obrázkové 
pexeso; Priraďovačka  
(iHRiSKO) 
 

význam živočíchov pre život človeka. Žiaci pozorovaním obrázkov zisťujú, kde všade 
a v akom prostredí môžu živočíchy žiť.  
Žiaci pomenujú živočíchy na obrázkoch. Rozprávajú, či sa už s takýmito živočíchmi stretli, 
prípadne, či vedia niečo o ich živote. Žiaci si prečítajú pomenovania živočíchov a doplnia 
do nich chýbajúce písmená. (Štandardným výkonom žiaka prvého stupňa základnej školy 
je poznanie rodového názvu živočíchov uvedených vo vzdelávacom štandarde. Druhový 
názov živočíchov preto od žiakov nevyžadujeme.) 
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, v ktorom z prostredí jednotlivé živočíchy žijú. 
Pomocou riadeného dialógu vedieme žiakov k tomu, aby sa pokúsili opísať, ako sa 
živočíchy tvarom svojho tela a spôsobom života prispôsobili životu v danom prostredí. Žiaci 
vyfarbia krúžok pri každom živočíchovi podľa toho, v ktorom prostredí žije. Úloha je 
divergentná a je možné, že napríklad pri mačke domácej budú niektorí žiaci tvrdiť, že mačka 
žije na súši, a niektorí žiaci budú oponovať, že mačka žije v ľudských obydliach. V tomto 
prípade majú pravdu obe skupiny žiakov. Krúžok pri obrázku mačky môžeme rozdeliť 
na dve polovice a vyfarbiť dvomi farbami. Ak sa žiaci v triede zhodnú, že mačka žije len 
v ľudských obydliach a neprídu na druhú možnosť, môžeme ich vhodnými doplňujúcimi 
otázkami viesť prostredníctvom kritického myslenia k iným odpovediam. Na záver sa žiaci 
pokúsia vymenovať ďalšie živočíchy žijúce v jednotlivých prostrediach. 
23/2 Žiaci pozorujú obrázok, diskutujú o tom, ako sa živočíchy prispôsobili životu v danom 
prostredí tvarom alebo farbou svojho tela a spôsobom života. Opíšu jednotlivé prostredia, 
v ktorom žijú (na súši, vo vode...). Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo internetom. 
Pomenujú živočíchy, ktoré žijú len na súši a ktoré len vo vode. Nevyžadujeme od nich 
druhové názvy živočíchov.  
Niektorí žiaci možno identifikujú na obrázku živočíchy, ktoré patria medzi obojživelníky. 
Obojživelníky nie sú obsiahnuté vo vzdelávacom štandarde prvého ročníka. Na obrázku sú 
nakreslené zámerne, aby sme u žiakov nebudovali mylné a skreslené predstavy 
a vedomosti, že takéto živočíchy neexistujú. Voda ako životné prostredie poskytuje 
mnohým živočíchom potravu a miesto na rozmnožovanie. Ak žiaci nájdu takéhoto živočícha 
(v tomto prípade žabu), vysvetlíme im, že existujú aj živočíchy, ktoré dokážu časť života žiť 
na súši a časť života vo vode.  

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Kritéria členov 
skupiny 

Žiakom rozdáme obrázky rôznych živočíchov. Žiaci samostatne vytvárajú rôzne skupiny 
živočíchov tak, aby živočíchy vo vytvorených skupinách mali niečo spoločné. Kritériá 
rozdelenia živočíchov do jednotlivých skupín žiaci sami zdôvodnia. 

Dobrý nápad: Pamäťová 
rozcvička  

Žiaci sa posadia do kruhu. Do stredu dáme obrázky živočíchov. Žiaci ich pozorne sledujú 
asi minútu. Potom otočíme obrázky tak, aby nebolo vidno, čo sa na nich nachádza. 
Následne zadávame rôzne úlohy. Napr. Ktoré živočíchy boli na obrázkoch? Na ktorom 
obrázku sa nachádza medveď, motýľ...? Nakresli tie živočíchy, ktoré boli na obrázkoch 
a žijú na súši, v ľudských obydliach... Koľko vtákov bolo na obrázkoch? a podobne. 

Dobrý nápad: Pantomíma Žiakom povieme alebo ukážeme na obrázku jedného zo živočíchov nachádzajúcich sa 
na s. 23 učebnice pracovného typu. Žiaci identifikujú charakteristický znak správania 
daného živočícha, ktorý znázornia pantomímou.  
OBMENA: Obrázok živočícha ukážeme len jednému žiakovi, ktorý správania sa daného 
živočícha znázorní pantomímou a ostatní žiaci hádajú, o ktorého živočícha ide. 

Dobrý nápad: Zaspievajme si Žiaci spievajú a pohybom dramatizujú známe piesne a detské hry o živočíchoch. Napr. 
Pláva kačka po jazere; Mama mi dala korunu; Kač, kač, kačica... 

Dobrý nápad: Hra pohybov Žiakom hovoríme (opisujeme) znaky živočíchov alebo ich pohybu (lezie, pláva, šupiny, srsť 
a pod.). Podľa toho, či sa daný znak hodí k vodnému alebo suchozemskému živočíchovi, 
žiaci urobia dopredu dohodnutý pohyb (suchozemský živočích – chôdza po štyroch, vodný 
živočích – náznak plávania). 

Dobrý nápad: Dýchanie Ak vyslovíme názov živočícha žijúceho vo vode, žiaci rukami naznačia dýchanie žiabrami, 
ak živočícha žijúceho na súši, ostanú v pokoji. 

Dobrý nápad: Koláž Žiakov rozdelíme na skupiny. Každá skupina vyrobí koláž o živočíchoch – na výkres žiaci 
nakreslia, alebo nalepia obrázky živočíchov žijúcich vo vode a na súši. Obmenou môže 
byť, že jedna skupina bude vyrábať koláž s vodnými živočíchmi a druhá skupina koláž 
so suchozemskými živočíchmi. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
4. fixačná časť  
Moje poznámky Text čítame spoločne so žiakmi. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 

samotné čítanie na žiakov. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 23 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 24 
Tematický celok Kráľovstvo živočíchov 
Učivo Pohyb živočíchov 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, obrázky živočíchov 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy 
• slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 
• telesná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 

živočíchy a rastliny vzájomne podobajú, 
• vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom 

života prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako 
príklad použije: mačka domáca, dážďovka zemná, krt 
obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 
detská), 

• na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými 
a vodnými živočíchmi, 

• identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje živočíchom 
pohyb, 

• triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú 
a tieto informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako 
živočíchy žijú. 

• životné prejavy živočíchov 
• suchozemské a vodné živočíchy 
• končatiny 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivujeme žiakov spoločným rozprávaním o živočíchoch, čím a ako sa pohybujú, kde 
a ako žijú, ako ich prostredie ovplyvňuje ich pohyb a pod.  
Motiváciu podporíme hádankami na tému Pohyb živočíchov (MK Motivácia, 24. strana). 
Hádanky môžeme čítať z interaktívnej tabule (aitec offline motivácia), ktorá účinným 
inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových informácií.  
Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov 
rozhovorom. Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej 
komunikácii i na spoločnej činnosti. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 24 
aitec offline: Pohyb 
živočíchov, Čo tam nepatrí, 
Bingo, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 

24/1 Živočíchy ako jediná skupina živých organizmov majú možnosť aktívne premiestňovať 
celé telo v priestore a to nielen vo vodnom, ale aj v suchozemskom prostredí a tiež 
vo vzduchu. Niektoré živočíchy prekonávajú vôbec najväčšie vzdialenosti medzi živými 
organizmami (migrácie). Možno ich teda označiť za najpohyblivejšiu skupinu organizmov 
vôbec. 
Pohyb je cieľavedomá činnosť, ktorá sa uskutočňuje s cieľom: vyhľadávať potravu a  
vhodné životné podmienky, uniknúť pred nebezpečenstvom, zabezpečiť životne dôležité 
funkcie - rozvádzanie živín, rozmnožovanie, pohyb potravy v tráviacej sústave a pod.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Žiaci pozorujú živočíchy na obrázkoch. Označia pri každom živočíchovi spôsob, akým sa 
pohybuje (môže ich byť aj viac – mačka behá aj skáče..). Vyfarbia v obrázkoch živočíchov 
tie časti tela, ktoré sú pre jeho pohyb najdôležitejšie – krídla, nohy, telo, plutvy…. (môže ich 
byť aj viac).  
So žiakmi vedieme diskusiu o tom, že niektoré živočíchy využívajú pri svojom pohybe aj 
viac častí tela. Niektoré živočíchy sa dokonca pohybujú celým telom. Žiaci porovnajú 
skupinu živočíchov v riadku a určia, čo majú spoločné. Označia * živočícha, ktorý do riadka 
nepatrí. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Dokreslia alebo nalepia do každého riadka obrázok 
živočícha, ktorý by tam ešte mohol patriť. 
Úlohu môžeme spestriť o zvieracích rekordérov živočíšnej ríše:  

- Najrýchlejšie zviera je gepard – dosiahne rýchlosť 100 – 120 km/h.  
- Ak by sme brali do úvahy telesné rozmery a vyvinutú rýchlosť, viedol by pavúk – 

vzhľadom na rozmery jeho tela by sme museli vyvinúť rýchlosť až 500 km/h. 
- Ťava pri dostatku vody zvládne prejsť až 150 km denne. 
- Pomalý ako slimák? Reálne to znamená prejsť 6 cm za minútu. 
- Žaba na jeden skok prekoná 4-5 metrovú vzdialenosť. 
- Naj skokanom je blcha – skáče 30 cm do výšky a 50 cm do diaľky. Ak by sme mali 

my takéto schopnosti k pomeru nášho tela, skákali by sme do výšky 150 a dĺžky 250 
metrov. 

Dobrý nápad: Pantomíma Povieme alebo ukážeme na obrázku živočícha, žiaci si vyberú nejaký charakteristický znak 
jeho pohybu, ktorý znázornia pantomímou.  
OBMENA: Obrázok živočícha ukážeme len jednému žiakovi, ktorý znak pohybu alebo 
správania sa daného živočícha znázorní pantomímou a ostatní žiaci hádajú, o ktorého 
živočícha ide. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 13  
 

24/2 Žiaci pomenujú živočíchy na obrázkoch. Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo 
internetom. Vyfarbia krúžok pri živočíchovi podľa toho, v ktorom prostredí väčšinou žije, 
použijú legendu na strane 23, úloha 1.  
Rozprávajú, ako sa dané živočíchy pohybujú a ako pohyb týchto živočíchov súvisí 
s prostredím, v ktorom žijú. Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy vzájomne podobajú a čím 
sa vzájomne odlišujú. Dokáže triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto 
informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako živočíchy žijú. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Text čítame spoločne so žiakmi. S postupným rozvojom čitateľskej gramotnosti presunieme 

samotné čítanie na žiakov. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami.  
Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  

5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 24 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 25 
Tematický celok Kráľovstvo živočíchov 
Učivo Potrava živočíchov a získanie potravy 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, papier 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 

živočíchy a rastliny vzájomne podobajú, 
• vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom 

života prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako 
príklad použije: mačka domáca, dážďovka zemná, krt 
obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 
detská), 

• na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými 
a vodnými živočíchmi, 

• že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom, 
• vysvetliť vzťah dravec a korisť, 
• vysvetliť význam maskovania živočíchov v prostredí. 

• životné prejavy živočíchov 
• suchozemské a vodné živočíchy 
• dravec, korisť 
• končatiny 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh k téme Potrava živočíchov a získanie potravy  (MK 
Motivácia, 25. strana), so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je 
pochopiť počuté informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať 
do diskusie alebo kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace 
porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o tom, ako živočíchy získavajú potravu. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 25 
 

25/1 Žiakov pozorujú obrázky, pomenujú jednotlivých živočíchov a opíšu prostredie 
v ktorom žijú, ako aj spôsob pohybu. Na základe doterajších poznatkov sa pokúsia objasniť, 
akou potravou sa dané živočíchy zvyčajne živia. Ku každému živočíchovi priradia potravu. 
Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo internetom. Zajac – tráva, križiak – hmyz; líška – 
zajac; veverica – semená šišiek.  

Dobrý nápad: Reťaz slov Vysvetlíme žiakom pravidlá hry. Vopred si dohodnú písmeno, ktorým sa budú slová v danej 
reťazi začínať. Napr. na š – šunka, šalát, šípka. Názvy potravy sa môžu aj rovnako končiť 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
(rýmovať sa), vtedy sa už nemusia začínať tým istým písmenom (napr. na š – šuška, muška, 
hruška...). Potom spoločne hľadáme živočíchy, ktoré by sme mohli touto potravou nakŕmiť 
(šunka – pes, šalát – králik, šípka – drozd, šuška – veverička, muška – pavúk, hruška – 
osa...).Žiaci si spoločne skladajú a zapisujú vytvorenú reťaz slov (názvy potravy).  

Dobrý nápad: Jedálny lístok  Žiakov rozdelíme do skupín. Skupina si vyberie (vyžrebuje) jedného živočícha a pokúsi sa 
vytvoriť jedálny lístok podľa jeho zaužívanej potravy. Jedálne lístky môžu žiaci nakresliť 
alebo napísať. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 25  
aitec offline: Potrava 
živočíchov, Reštaurácia, 
Dravce, Obrazové prílohy,  
Obrázkové pexeso, Dvojice  
(iHRiSKO) 

25/2 Žiaci si v spoločnej diskusii pripomenú, že živočíchy získavajú potravu rôznym 
spôsobom. Vedia vysvetliť vzťah dravec a korisť, zároveň vedia vysvetliť význam 
maskovania živočíchov v prostredí. Do krúžkov pri živočíchoch napíšu D – dravec 
alebo K – korisť. Pokúsia sa vymenovať ďalšie živočíchy, ktoré získavajú potravu podobným 
spôsobom. 

Dobrý nápad: Zábavné kresby Žiaci sa pokúsia nakresliť, ako by vyzerali vymyslené kombinácie živočíchov: mačkokačka, 
rybopes… 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 25  
aitec offline: Maskovanie 
živočíchov, Potrava živočíchov, 
Obrazové prílohy, Hádanky, 
Opakovacie strany, Overenie 
vedomostí, Obrázkové pexeso, 
Dvojice  (iHRiSKO) 
 

25/3 Úloha je zameraná na význam maskovania živočíchov v prostredí. Žiaci pozorovaním 
a spoločnou diskusiou zistia, že pre niektoré živočíchy to je jediný spôsob prežitia, byť 
neviditeľným. Predátory zas potrebujú kamufláž na lovenie potravy. Cieľom úlohy je, aby 
žiaci pochopili, že stavba tela živočíchov je prispôsobená ich životu, prostrediu, v ktorom 
žijú, spôsobu získavania potravy..., a preto sú ich telá rôzne. 
Živočíchy, ktoré väčšinu svojho života prežijú v jednom prostredí, majú trvalé maskovanie 
(sova, zebra). Živočíchy, ktoré sa často premiestňujú, dokážu mať maskovanie podľa 
potreby (jaštery). Táto skupina živočíchov dokáže meniť farbu aj štruktúru.  
Žiaci opíšu, akým spôsobom sa živočíchy chránia – maskujú (farba peria, srsti, tvar a miesto 
úkrytu...) v prostredí pred nebezpečenstvom alebo pred ulovením inými živočíchmi. Pokúsia 
sa vysvetliť, prečo je to tak. Uvedú ďalšie príklady. Na priblíženie a pochopenie schopnosti 
maskovania živočíchov podľa potreby, odporúčame vyhľadať žiakom prostredníctvom  
internetu videa s ukážkou premien maskovania.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci čítajú text  jednotlivo alebo spoločne. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené 

obrázkami. Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 25 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 26 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Rastliny 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, 

púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička 
pastierska, ruža šípová, pagaštan konský), 

• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 
veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín. 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh k téme Rastliny  (MK Motivácia, 26. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o rastlinách, o tom, aké podobností a odlišností vieme 
identifikovať v tvaroch, veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín. Vytvárame 
komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 26 
aitec offline: Rastliny 
a prostredie, Kde rastú rastliny, 
Sudoku: Rastliny, Obrazové 
prílohy, Hádanky, Obrázkové 
pexeso, Dvojice  (iHRiSKO) 
 

26/1 Rastliny (a riasy) majú nezastupiteľný význam v každom ekosystéme, pretože sú 
hlavnými producentami organickej hmoty. Takmer všetky živočíchy sú na ne odkázané a to 
nielen výživou, ale aj kvôli tvorbe kyslíka, ktorého fotosyntetizujúce rastliny za optimálnych 
podmienok vyrábajú väčšie množstvá, než sami predýchajú. Tento zvyšný kyslík môžu 
využívať na dýchanie nefotosyntetizujúce baktérie, prvoky, huby a živočíchy.  
Žiaci pozorujú obrázok. Rozprávajú o tom, kde všade môžu rásť rastliny. Rozprávame 
o tom, že rastliny môžu rásť v rôznych prostrediach: vo vode, pri vode, v lese, 
na skalách, na poli, na lúke, na iných rastlinách... Rastliny, ktoré rastú na poli, tam zasadil 
človek. Človek môže pestovať rastliny aj v blízkosti svojho obydlia, ale i doma. Pri práci 
môžeme obrázok rozdeliť na časti: lúčne rastliny, vodné rastliny, rastliny rastúce na menej 
prístupných miestach, pri vodných plochách a pod. O každej skupine sa môžeme 
rozprávať, zameriavame sa však na rastliny, ktoré sú určené obsahom vzdelávania 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
(pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, 
pagaštan konský). 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 26 
 

26/2 Žiaci pomenujú rastlinu a živočícha na obrázku. Určia a označia aspoň tri znaky, ktoré 
majú rastlina a živočích spoločné. Pomáhajú si slovami v bezfarebných plôškach. 
S pomocou učiteľa označia (spoja čiarou, vyfarbia, nakreslia rovnakú značku) tie 
pomenovania znakov v plôškach, ktoré majú znázornená rastlina a živočích spoločné. 
Pohyb semien nepovažujeme za pohyb rastliny. 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu  spoločne. Úloha slúži na zopakovanie pojmov, faktov a postupov danej 

témy.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 26 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 27 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Časti tela rastlín 

Pomôcky 
aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, obrázky rastlín (pŕhľava dvojdomá, 
púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, pagaštan konský), 
farebný papier, lepidlo, kancelársky papier 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, 

púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička 
pastierska, ruža šípová, pagaštan konský), 

• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 
veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín. 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivácia pozorovaním  
aitec offline: motivácia 
 

Motivuje žiakov spoločným pozorovaním rastliny.  Vyzveme žiakov, aby opísali, čo vidia. 
Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – 
rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu a v závere hodiny ich 
porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli. Nové informácie doplnia do vstupnej schémy, 
pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 27 
aitec offline: Časti tela rastlín, 
Určovanie častí tela rastlín, 
Obrazové prílohy, Obrázkové 
pexeso (iHRiSKO) 
 

27/1 Žiaci pracujú s rastlinou na obrázku. Najprv ju pomenujú a potom k jej častiam priradia 
správne pomenovania. Žiaci si prečítajú slová v plôškach. Spoločne diskutujeme o tom, 
ku ktorej časti rastliny patria jednotlivé pojmy. Žiaci spoja čiarou správnu časť rastliny 
s pomenovaním v plôške. Rastlinu správne vyfarbia. 
V závere úlohy navodíme spoločnú diskusiu prečítaním textov v bublinách, ktorá spustí 
v hlavách žiakov brainstorming. Necháme ich uvažovať o tom, čo vyjadrenie Jasmínky 
znamená. Pokúsia sa opísať jej pocity vlastnými slovami.   

Dobrý nápad: Skladanie slov Žiakov rozdelíme do skupín. Každej skupine rozdáme obrázok jednej z rastlín a názvy časti 
rastlín napísané a rozstrihané na farebných papieroch: koreň, stonka, list, kvet, plod. 
Pomenovania častí rastlín zložia tak, aby vzniklo správne slovo, ktoré následne nalepia 
na kancelársky papier. Potom zložené slová priložia k tej časti rastliny, ku ktorej patria. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 25  
 

27/2 Žiaci pomenujú rastliny na obrázku a základné časti týchto rastlín. Porovnávajú, čo 
majú tieto rastliny spoločné a čím sa líšia. Pomáhame žiakom a vedieme ich k tomu, aby 
porovnávanie zameriavali na jednotlivé časti rastlín. Môžu si pomôcť slovami: tvar, veľkosť, 
farba,… Vyzveme ich, aby opísali aspoň päť podobností a päť odlišností v tvare, vo veľkosti 
a farbe základných častí týchto rastlín.  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Porovnávanie alebo komparácia je vyhľadávanie objektov alebo javov, ktoré majú spoločnú 
črtu alebo črty. Je to metóda zisťovania zhodných alebo rozdielnych vlastností 
pozorovaných entít. Je to jedna zo základných myšlienkových operácií.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu spoločne. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené obrázkami. 

Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  

 
  



AITEC: Prvouka pre prvákov LITE, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 
 

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 27 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 28 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Korene rastlín 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, koreň petržlenu, špajdľa, pohár, voda 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, 

púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička 
pastierska, ruža šípová, pagaštan konský), 

• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 
veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 

• opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 
koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny). 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh k téme Korene rastlín  (MK Motivácia, 28. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o rastlinách, o tom, ako rastliny prijímajú vodu a živiny, ako sa 
upevňujú v pôde. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, 
predstáv, poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej 
téme viem.“ Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej 
komunikácii i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 28 
 

28/1 Korene sú zvyčajne podzemné orgány, ktoré slúžia na upevňovanie, vyživovanie, 
zásobovanie a rozmnožovanie rastlín.  
So žiakmi si prečítame, čo hovorí princ Daniel. Spoločne sa pokúsime vysvetliť význam 
toho, keď niekto povie: Tomu musím prísť na koreň. (Prísť na podstatu veci.) Diskutujeme, 
prečo je princezná zhrozená a žiakov upozorníme na nevhodné správanie sa princa 
Daniela. 
So žiakmi môžeme rozobrať aj iné vety, v ktorých sa nachádza slovo koreň. Napr. Mať 
zdravý koreň. (mať pevné zdravie); To je koreň (všetkého) zla. (podstata, príčina); To 
má hlboké, hlbšie korene. (vážnu príčinu); Vykynožiť, vytrhnúť niečo aj s koreňmi. (úplne 
odstrániť). Žiaci sa pokúsia povedať aj iné významy slova koreň – koreň nosa, koreň vlasu, 
koreň zuba, koreň jazyka. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Žiaci pozorujú obrázok. Diskutujú o tom, akú funkciu plní koreň rastliny a aký má pre ňu 
význam. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 28  
aitec offline: Korene rastlín, 
Spoj rastlinu so správnym 
koreňom, Hádanky, Obrázkové 
pexeso, Dvojice (iHRiSKO) 
 

28/2 Žiaci pozorujú rôzne tvary koreňov. Zakrúžkujú rovnakou farbou tie korene rastlín, 
ktoré majú podobný tvar, svoj výber sa snažia zdôvodniť. Uvažujú a označia hviezdičkou 
dve rastliny, ktorých koreň môže človek jesť (mrkva, repa, ale aj púpava – jej koreň má 
liečivé účinky – prečisťuje krv, podporuje trávenie a zlepšuje kvalitu pleti). 

Dobrý nápad: Javisko Prečítame žiakom známu veršovanú rozprávku, ktorú sa žiaci pokúsia dramaticky stvárniť 
(F. Hrubín: Malá rozprávka o repe). V dramatických hrách dostávajú žiaci príležitosť zažiť 
reálne ale aj vymyslené situácie. Veľkou výhodou je, že sa tieto situácie dajú opakovať 
s možnosťou hľadania nového, lepšieho riešenia, možno ich doplniť a podľa potreby 
navodiť aj takú situáciu, s ktorou sa žiaci v bežnom živote stretávajú len výnimočne. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 28 
 

28/3 Žiaci pozorujú obrázok a opíšu, akú činnosť vykonáva Jasmínka. Spoločným 
rozhovorom vysvetlia význam vody pre rastlinu. Žiaci naznačia na obrázku pomocou šípok, 
ako rastlina prijíma vodu a kam prechádza voda v tele rastliny. Jednotlivé dráhy vyznačia 
farebne. Farebné znázornenie im priblíži proces absorpcie vody.   
28/4 Tento ľahký vedecký experiment pre žiakov poskytuje vynikajúcu príležitosť na to, aby 
sme žiakom vysvetlili, ako rastlina prijíma vodu a uvedomili si dôležitosť hydratácie. 
Jednoduchý experiment je dokonalou začiatočníckou vedeckou praxou pre žiakov, ktorí sa 
chcú dozvedieť, aký význam má pre rastlinu voda. Odporúčame odrezky potosovca zlatého, 
ale postačí vykopať akékoľvek rastliny zo školského dvora napr. rebríček, púpava, 
skorocel... Žiakov sa spýtame, ako by vedeli dokázať, že rastlina naozaj čerpá koreňom 
vodu a živiny, ktoré potrebuje pre svoj život. Žiaci navrhnú postup a pomôcky, ktorými si 
svoj predpoklad overia. Žiaci vytvoria predpoklad – rozhodnú, či prežije rastlina s koreňom, 
ktorá je ponorená do vody, alebo rastlina s koreňom, ktorá do vody ponorená nie je. Svoje 
rozhodnutie zdôvodnia. Pokúsia sa svoje rozhodnutie dokázať. Na záver si výsledok 
porovnajú so svojím predpokladom. Nakoniec si žiaci zakrúžkujú rastlinu na obrázku, podľa 
výsledku pozorovania. Spoločnou diskusiou opisujú žiaci výsledky experimentu. 

Dobrý nápad: Koreň Spoločne si urobíme názorný pokus, vďaka ktorému budú môcť žiaci v priamom prenose 
pozorovať, ako koreň petržlenu vyženie stonky s listami. Počas rastu môžeme viesť 
diskusiu o tom, ako rastlina získava vodu a prečo niektoré korene petržlenu listy nevyženú 
(pravdepodobne sú chemicky ošetrené). 

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu spoločne. Ich úlohou je doplniť správne slovo znázornené obrázkom. 

Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 28 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 29 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Stonky rastlín 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, rôzne rastliny kvitnúce na bielo, 
nádoba na vodu, voda, farbivo 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, 

púpava lekárska, rebríček obyčajný, kapsička 
pastierska, ruža šípová, pagaštan konský), 

• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 
veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 

• na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na 
byliny, kry a stromy, 

• deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté. 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Motivuje žiakov spoločným pozorovaním obrázkov rastlín s rôznymi stonkami.  Vyzveme 
žiakov, aby opísali, čo vidia, identifikovali podobnosti a odlišnosti na základe vlastného 
pozorovania. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, 
poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na 
spoločnej činnosti. Vstupné informácie si môžu zapísať na tabuľu a v závere hodiny ich 
porovnať s tým, čo nové sa dozvedeli. Nové informácie doplnia do vstupnej schémy, 
pojmovej mapy.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 29 
aitec offline: Stonky rastlín; 
Bylina, ker alebo strom; 
Bludisko; Hádanky; Obrázkové 
pexeso; Dvojice  (iHRiSKO) 
 

29/1 Žiaci pozorujú na obrázkoch rôzne druhy rastlín. Ich pozornosť zameriame na stonky 
a odlišnosti medzi nimi. Žiaci opisujú ich tvar, veľkosť, farbu, pevnosť. Za pomoci učiteľa 
rozhodnú, ktorá z otázok v zelenej plôške, patrí k byline, ktorá ku kru a ktorá k stromu. 
Žiakom vysvetlíme, že stonka je hlavná nadzemná časť rastliny, ktorá dvíha rastlinu k zdroju 
svetla. Funkciou stonky je spevňovať rastlinu, ktorá väčšinou rastie nahor a zabezpečuje 
transport tekutín v rastline. 
Poznámka: Pozor! Žiakov neučíme delenie rastlín na byliny a dreviny, učíme ich len delenie 
rastlín podľa stonky na byliny, kry a stromy. Stonka bylín je mäkká, dužinatá, stonka drevín 
je tvrdá a drevnatá. Pri delení na stromy a kry upozorníme žiakov na to, že stromy majú 
kmeň, z ktorého vyrastajú konáre, ktoré tvoria korunu a kry kmeň nemajú, konáre im 
vyrastajú priamo z koreňa. 

Dobrý nápad: Bylina, ker, strom Žiakov vyzveme, aby sa postavili na vopred určené miesta (vedľa lavice, na určenú voľnú 
plochu triedy). Na začiatku si dohodneme pohyby, ktorými znázornia bylinu (čupnú si), ker 
(postavia sa) a strom (stoja s rukami hore). Potom hovoríme tieto tri pomenovania, no 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
mýlime žiakov tým, že ukazujeme niečo iné, podobne ako v hre Kubo velí. Napr. Povieme 
strom, no čupneme si. Žiaci sa nesmú dať pomýliť a znázornia strom, teda stoja s rukami 
hore. Kto sa pomýli, vypadáva z hry. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 29 
 

29/2 Žiaci pomenujú rastliny na obrázku. Označia ich správnymi pomenovaniami. Od žiakov 
vyžadujeme len rodový názov rastliny. Následne určia, ktoré z rastlín patria medzi byliny, 
ktoré medzi kry a ktoré medzi stromy. Svoje triedenie žiaci zdôvodnia na základe informácií 
získaných z predchádzajúcej úlohy. Byliny označia – červenou pastelkou (púpava lekárska, 
pastierska kapsička, rebríček obyčajný); kry – modrou pastelkou (ruža šípová); stromy – 
zelenou pastelkou (pagaštan konský). Žiaci sa pokúsia uviesť ďalšie príklady rastlín 
patriacich do daných skupín.  
Prostredníctvom princezninho výroku uplatňujeme medzipredmetové vzťahy prvouky 
a slovenského jazyka a spoločne so žiakmi sa môžeme zamyslieť nad vetou, ktorú 
princezná hovorí: Stopka nie je to isté ako stonka.  
Stopka („p“ ako palička) je výhonok na vetvičke stromu alebo na rastline, ktorý nesie kvet, 
list alebo plod.  
Stonka („n“ ako noha) je hlavná nadzemná časť rastliny, ktorá dvíha rastlinu k zdroju svetla. 
Funkciou stonky je spevňovať rastlinu, ktorá väčšinou rastie nahor a zabezpečuje transport 
tekutín v rastline. Stonka môže byť drevnatá alebo dužinatá.  

Dobrý nápad: Hra pohybov Na začiatku hry si dohodneme pohyby, ktorými žiaci znázornia bylinu – drep, ker – vztyk, 
strom – stoj spojný so vzpaženými rukami. Ukazujeme žiakom obrázky rôznych rastlín, žiaci 
vytvárajú pohyb. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 29  
aitec offline: Výskumná 
aktivita 10, Pokus so 
zafarbením karafiátu 
 

29/3 Tento ľahký vedecký experiment pre žiakov poskytuje vynikajúcu príležitosť na to, aby 
sme žiakom vysvetlili, ako rastlina prijíma vodu a uvedomili si dôležitosť hydratácie. 
Farebná voda použitá v tomto experimente ukazuje, ako sa voda nasáva cez stonku rastlín 
a potom sa dostáva do rôznych častí rastliny vrátane kvetu. Tento zábavný experiment je 
dokonalou začiatočníckou vedeckou praxou pre žiakov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako kvety 
absorbujú vodu. Pred začatím tohto experimentu je dôležité sa uistiť, že máme pripravené 
všetky pomôcky (biele kvety, sklenené poháre, nožnice, tekutá alebo potravinárska farba, 
voda). Nalejeme vodu asi do polovice každej sklenenej nádoby a potom do každej nádoby 
pridáme niekoľko kvapiek farby. Čím viac farby pridáme, tým sýtejšia bude výsledná farba 
kvetov (cca 10 kvapiek tekutej farby). Na prípravu kvetov na tento experiment je potrebné 
ich odstrihnúť tak, aby boli o niečo vyššie ako nádoby, ktoré používame. Na zrezanie 
použijeme diagonálny rez, aby mala kvetina čo najväčšiu plochu, pomocou ktorej môže 
ľahko absorbovať zafarbenú vodu. Po niekoľkých hodinách lupene začnú meniť farbu a ak 
necháme kvety vo farebnej vode cez noc, farba kvetov bude sýtejšia.  
Spoločnou diskusiou opisujú žiaci výsledky experimentu.  

Dobrý nápad: Hra farieb Do zafarbenej vody ponoríme rôzne druhy na bielo kvitnúcich rastlín (astra, rebríček, 
ruža...) a pozorujeme, či a ako sa kvety sfarbia. So žiakmi vedieme diskusiu, prečo je to 
tak. Tento zábavný školský experiment ukazuje žiakom, ako voda preteká kvetom od stonky 
po lupene, čím mení farbu samotných kvetov.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci čítajú text spoločne alebo jednotlivo. Ich úlohou je doplniť správne slová znázornené 

obrázkami. Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 29 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 30 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Listy rastlín 
Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet 
Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 

veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 
• na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na 

byliny, kry a stromy, 
• deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté, 
• opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 

koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny). 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh k téme Korene rastlín  (MK Motivácia, 30. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do príbehu vizuálny charakter 
nových informácií.  
Vedieme so žiakmi rozhovor o listoch rastlín. Vyzveme žiakov, aby kreslením znázornili 
vzhľad listov rastlín. Obrázky si navzájom porovnajú a zistia, že listy môžu mať rozličný tvar 
a farbu. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, 
poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 30 
aitec offline: Listy rastlín, 
Listnaté a ihličnaté stromy, 
Ihličnatý alebo listnatý, Sudoku: 
Listy, Obrazové prílohy, 
Hádanky, Obrázkové pexeso, 
Priraďovačka  (iHRiSKO) 
 

30/1 Spoločne so žiakmi prečítame, čo hovorí princ Daniel. Žiaci uvažujú nad tým, prečo sa 
Daniel nevie rozhodnúť. Spoločnou diskusiou dospejú k názoru, že pojem list má niekoľko 
významov: časť rastliny, papier na písanie, lístok do divadla, cestovný lístok, jedálny lístok, 
hlasovací lístok, písomná správa – napísať list, úradná listina, časť stroja – list pílky...).  
Žiaci pozorujú tvary listov na obrázkoch. Pomenujú rastliny ku ktorým patria. Samostatne 
dopíšu chýbajúce písmená do názvov. Názvy stromov spoločne prečítame. 
Stromy spoločne roztriedia na ihličnaté a listnaté. Do prázdnych plôšok k stromom napíšu 
písmená podľa toho, či ide o ihličnatý strom – I alebo listnatý strom – L. Hľadajú aj ďalšie 
spoločné a rozdielne znaky listov. Žiakov upozorníme, že aj ihličie sú vlastne listy. Vhodné 
by bolo, keby žiaci pozorovali a porovnávali reálne listy zo skutočných stromov, ktoré si 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
prinesú do školy. Žiakov upozorníme, že stačí priniesť listy spod stromov a nie je nutné ich 
trhať (MK Úlohy, 30. strana). 

Dobrý nápad: Diskusný krúžok Vedieme so žiakmi diskusiu na prirovnanie „Bez vetra sa ani lístok nepohne.“ Necháme ich 
tvoriť návrhy, čo si pod týmto slovným spojením predstavujú, čo by to mohlo znamenať. 
O svojich návrhoch žiaci diskutujú a odôvodňujú ich. Nakoniec im primerane veku 
vysvetlíme význam daného vyjadrenia.  

Dobrý nápad: Triedenie listov Žiaci si prinesú na hodinu rôzne druhy listov/ihličia listnatých a ihličnatých stromov, ktoré 
triedia do skupín podľa vlastných kritérií, ktoré vedia následne zdôvodniť (veľkosť, tvar, 
farba, povrch, žilnatina, stopka...). 

Dobrý nápad: Časti stromu Vysvetlíme pravidlá hry. Úlohou žiaka je nakresliť ihličnatý alebo listnatý strom podľa 
svojho výberu. K jednotlivým častiam, ktoré vie pomenovať, dopíše ich názvy (koreň, 
stonka, list). 
OBMENA: Žiak nakreslí ihličnatý alebo listnatý strom podľa svojho výberu. Stromy 
rozstriháme na tri časti, ktoré pomiešame. Úlohou žiakov je nájsť jednotlivé časti stromov 
a stromy správne poskladať. 

Dobrý nápad: Modelovanie Motivujeme žiakov rozhovorom o tom, ako vieme modelovaním napodobniť predmety 
v našom okolí. Modelovanie ponúka žiakom tvoriť viacrozmerné napodobeniny 
konkrétneho predmetu, vnímať tvary a kresby. Žiak sa pokúsi vymodelovať list stromu 
a spolužiaci hádajú, z ktorého stromu list pochádza. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 30  
 

30/2 Žiaci si doma, alebo na hodine prvouky, výtvarnej výchovy vyrobia herbár listov – 
zbierku sušených listov. Vysvetlíme žiakom, že herbár je spôsob uchovávania rastlín, ktorý 
slúži na bližšie pozorovanie a porovnávanie rastlín alebo ich častí.  
Nazbierajú si 10 rôznych druhov listov. Každý list vylisujú a prilepia pomocou lepiacej pásky 
na výkres (najviac sa osvedčila papierová lepiaca páska). Vyskúšame, či sa list nepohybuje 
po papieri, alebo sa mu niektorá časť nezohýba.  Na herbár je najvhodnejší zošit s tvrdými 
listami alebo výkres, ktorý zabezpečí, aby sa vysušené listy nepoškodili. Pod list dopíšu 
žiaci názov rastliny, dátum a miesto zberu. Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo 
internetom.  

4. fixačná časť  
Moje poznámky Žiaci prečítajú vetu spoločne. Samostatné obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít 

na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 30 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 31 
Tematický celok Kráľovstvo rastlín 
Učivo Kvety a plody rastlín 

Pomôcky aitec offline, IKT, obrázkové karty, encyklopédie, internet, fotografie alebo pohľadnice rôznych 
kvetov, bylín, papier, farbičky, rôzne druhy plodov, nožík pre učiteľa 

Prierezové témy Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy • slovenský jazyk a literatúra 
• výtvarná výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  
• rozpoznať základné časti rastlín, 
• identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, 

veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 
• vysvetliť princíp opeľovania, 
• že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu, 
• že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nové 

rastliny. 

• základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod 
• byliny, kry, stromy 
• životné prejavy rastlín – rast, vývin, rozmnožovanie 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozprávanie  
aitec offline: motivácia 
 

Prečítame žiakom motivačný príbeh k téme Kvety a plody rastlín (MK Motivácia, 31. strana), 
so zameraním na počúvanie s porozumením. Účelom počúvania je pochopiť počuté 
informácie, naučiť žiakov premýšľať nad ich obsahom, aktívne sa zapájať do diskusie alebo 
kladenia otázok k prijatým informáciám, prejaviť hodnotiace porozumenie. 
Môžeme sprostredkovať príbeh aj prostredníctvom interaktívnej tabule (aitec offline 
motivácia), ktorá účinným inovatívnym spôsobom vloží do čítania vizuálny charakter nových 
informácií.  
Vedieme so žiakmi diskusiu o kvetoch rastlín. Vyzveme ich, aby opísali kvety, ktoré 
poznajú. Vytvárame komunikačné prostredie na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, 
poznatkov – rozhovorom, pozorovaním „čo viem alebo čo si myslím, že o danej téme viem.“ 
Podporujeme u žiakov rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii 
i na spoločnej činnosti.  
Diskusiu podporíme Hádankami (MK Motivácia, 31. strana).  

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 31 

31/1 Žiaci dofarbia chýbajúcu časť kvetu čerešne. Zároveň pozorujú jednotlivé časti kvetu. 
Spoločne so žiakmi vedieme diskusiu o tom, akú funkciu plnia kvety. Vysvetlíme im, že 
medzi najrozšírenejšie rastliny v prírode patria kvitnúce rastliny. Z kvetov sa 
vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená. Tie následne slúžia na rozmnožovanie rastlín.  
Žiaci opisujú, aké kvety poznajú a aký je medzi nimi rozdiel (či majú kvety rovnaké tvary, 
rovnaký počet okvetných lístkov, tyčinky, piestik...). Od žiakov však odborné termíny 
nevyžadujeme.  

Dobrý nápad: Triedenie kvetov Žiaci si prinesú na hodinu fotografie alebo pohľadnice rôznych druhov kvetov, ktoré triedia 
do skupín podľa vlastných kritérií, ktoré si vedia zdôvodniť. 
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 31  
 

31/2 Žiaci si vyrobia herbár kvetov alebo kvitnúcich rastlín. Nazbierajú si 10 rôznych druhov 
kvetov alebo kvitnúcich rastlín. Zber môžeme realizovať na spoločnej vychádzke so žiakmi 
alebo individuálne. Dostatočne vysušené rastliny si prinesú do školy. Rastlinku položia 
na stranu a pásikmi lepiacej pásky (najlepšie papierovej) prilepia na stonku, pod kvet 
a na konce listov, ak sú dlhé. Pod rastlinu dopíšu žiaci názov rastliny, dátum a miesto zberu. 
Môžu si pomôcť encyklopédiou alebo internetom. 

Dobrý nápad: Hádanky Motivujeme žiakov známymi hádankami. Žiaci sa pokúsia vymyslieť hádanky na kvitnúce 
rastliny, ktoré dávajú svojim spolužiakom. Musia použiť aspoň dva opisné znaky. Napr. Je 
to rastlina, ktorá má kvet červenej farby, rastie na lúke a poli. Je to rastlina, ktorá má 
drevnatú stonku, jej kvety sú žltozelenej farby, krásne voňajú a dá sa z nich uvariť liečivý 
čaj. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 31  
aitec offline: Kvety rastlín; 
Plody rastlín; Kvety rôznych 
rastlín; Ako sa z kvetu vyvíja 
plod; Plody a semená rastlín; 
Zrelý, nezrelý; Ukrýva alebo 
neukrýva; Obrazové prílohy; 
Hádanky; Opakovacie strany; 
Overenie vedomostí; 
Obrázkové pexeso, Dvojice  
(iHRiSKO) 

31/3 Žiaci pozorujú obrázky. Pomocou nich rozprávajú, ako sa vyvíja plod čerešne. 
Pomáhajú si slovami v plôškach: puk, kvet, opeľovanie kvetu, nezrelý plod, zrelý plod.  
Pozorovaním zistia, že pre vznik semien a plodov rastlín je dôležitá prítomnosť kvetov. 
Kvety plnia funkciu rozmnožovania, ktorá prebieha opelením, prenesením peľu z tyčinky 
na bliznu piestika. Peľové zrnká sú pri opelení najčastejšie prenášané vetrom (vetroopelivé 
druhy – ihličnany, obilniny) alebo hmyzom (hmyzoopelivé druhy – väčšina druhov). 
Vzácnejšie je opelenie pomocou živočíchov a vodou. Opeľovanie kvetu je proces, preto je 
v učebnici farebne odlíšený od ostatných fáz vývoja plodu. 
31/4 Odporúčame pozorovanie plodov realizovať nielen prostredníctvom obrázkov, ale aj 
pozorovaním skutočných plodov v triede. Žiaci pomenujú rastliny, z ktorých pochádzajú 
plody na obrázkoch a v triede. Rozprávajú, kde sa v týchto plodoch nachádzajú semená. 
Rovnakou farbou zakrúžkujú plody, ktorých semeno je uložené rovnakým spôsobom. 
Môžeme so žiakmi hovoriť o tom, že šiška je vlastne plod ihličnatých stromov obsahujúci 
semená.  
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, akú funkciu plní plod rastliny – chráni semeno. 

Dobrý nápad: Letela včielka Žiaci sedia v kruhu,  pred sebou majú položené obrázky rôznych bylín, aby ich lepšie 
spoznali: vlčí mak, zvonček konáristý, králik biely... (Ak je v triede veľa žiakov, je dobre 
urobiť dva – tri kruhy, aby bolo zamestnaných čo najviac žiakov.) Každý žiak zastupuje 
jednu rastlinu. Vyvolávaním konkrétnych pomenovaní rastlín vyzývame žiakov na 
pokračovanie. Začneme: Letela včielka z kvetu na kvet a sadla si na podbeľ. Žiak, 
ktorý má podbeľ, povie: Na podbeľ nie, ale na vlčí mak. Dieťa, ktoré má vlčí mak, povie: 
Na vlčí mak nie, ale na... Hra je zameraná na pozornosť a aktívne počúvanie. 

Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 31  
 

31/4 Žiaci pomenujú rastliny, z ktorých pochádzajú plody na obrázkoch. Rozprávajú, kde sa 
v týchto plodoch nachádzajú semená. Rovnakou farbou zakrúžkujú plody, ktorých semeno 
je uložené rovnakým spôsobom. Môžeme so žiakmi hovoriť o tom, že šiška je vlastne 
plod ihličnatých stromov obsahujúci semená.  
Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, akú funkciu plní plod rastliny – chráni semeno. 

Námety a odporúčania na ďalšiu prácu 
Dobrý nápad: Prieskumníci Na hodinu prinesieme rôzne druhy plodov, ktoré potom žiaci skúmajú a hľadajú v nich 

semená.  
Dobrý nápad: Zaspievajme si Komentujeme vývin rastliny zo semienka až po dospelú rastlinu a žiaci zároveň 

rozprávanie znázorňujú pohybom. (Semienko – žiak čupí schúlený do klbka, rastie malý 
korienok – dieťa vystrčí ukazováčik...) 

Dobrý nápad: Najobľúbenejší 
z plodov 

Žiakom zadáme úlohu: Nakreslite jeden druh ovocných plodov, o ktorom si myslíte, že je 
v triede najobľúbenejší. Žiaci si nakreslia na jednu stranu papiera jeden druh ovocných 
plodov, o ktorom predpokladajú, že je v triede najobľúbenejší. Papier otočia a na druhú 
stranu si so žiakmi spoločne zakreslíme rôzne druhy ovocných plodov. Žiaci sa 
prechádzajú po triede, podídu ku každému spolužiakovi a zistia jeho najobľúbenejší 
ovocný plod. K tomuto plodu na papier dopíšu čiarku. Nakoniec si každý žiak spočíta 
a zapíše počet čiarok pri každom ovocnom plode. Ovocný plod s najväčším počtom čiarok 
si každý žiak porovná s ovocným plodom, ktorý si zakreslil na opačnej strane papiera. Každý 
žiak si porovná svoj predpoklad so svojím výsledkom. So žiakmi diskutujeme o výsledkoch. 

4. fixačná časť  
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Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
Moje poznámky Žiaci čítajú text spoločne alebo jednotlivo. Zástupné obrázky nahradia slovom. Samostatné 

obrázky vie učiteľ aplikovať do rôznych aktivít na fixáciu učiva.  
5. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  
Žiaci si môžu dokresliť sebahodnotenie (tvár smajlíka) do pojmovej mapy k jednotlivým 
symbolom.  
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 31 
Predmet Prvouka 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Ročník prvý 
Učebnica Dobišová Adame, Kováčiková – Prvouka pre prvákov LITE, str. 32 
Tematický celok Kráľovstvo živočíchov 
Učivo Opakujeme si 
Pomôcky aitec offline, IKT, farbičky 

Zdroj: Metodické komentáre k titulu Prvouka pre prvákov LITE od autorov: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková 

Štruktúra, obsah a činnosť Metodický postup, didaktické poznámky 
1. úvodná časť  
Otvorenie hodiny, 
sformulovanie cieľov, 
organizačná príprava  

Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Oboznámenie žiakov s cieľom 
a úlohami vyučovacej hodiny. 

2. motivačná časť  
Motivačné rozhovor  
 

Motivujeme žiakov rozhovorom o tom, čo sa na hodinách prvouky naučili, ktoré témy ich 
najviac zaujali, ktoré pokusy ich inšpirovali a pod. Vytvárame komunikačné prostredie 
na zhromažďovanie myšlienok, predstáv, poznatkov – rozhovorom. Podporujeme u žiakov 
rozvíjanie schopnosti participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti. 

3. expozičná časť  
Riadený rozhovor 
Práca s PU, str. 32 
 

Pred riešením úlohy si spoločne so žiakmi vysvetlíme postup riešenia názornou ukážkou. 
Objasníme im, akou formou budú pracovať, samostatne alebo spoločne. Forma opakovania 
je na rozhodnutí učiteľa. Pri spoločnom riešení úlohy vedieme so žiakmi diskusiu o tvorbe 
skupín podľa určitých kritérií. Svoje tvrdenia zdôvodnia. Úloha slúži na upevnenie získaných 
vedomostí.  

4. záverečná časť  
Spoločné vyhodnotenie práce  Na záver hodiny si žiaci spoločne zopakujú, čo nové sa naučili, ako sa na hodine cítili, čo 

ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce pristupujeme k žiakom individuálne, pozitívne 
oceňujeme každé riešenie a zdôrazňujeme každé napredovanie, preto ich hodnotíme 
(prípadne klasifikuje) počas celej hodiny.  

 


