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Vyrezátor prináša možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze, 
ktorý sa dá ďalej interaktívne využiť. 

Učiteľ alebo žiak s ním môže pracovať na interaktívnej alebo na bielej 
magnetickej tabuli. 

Pri prechádzaní kurzorom cez jednotlivé cvičenia sa niektoré plochy 
zvýraznia. Tieto označujú výrezy. Žlté plochy znamenajú aktívne miesta s 
možnosťou rozkliknutia. Po kliknutí sa otvorí výrez cvičenia, do 
ktorého je možné vpisovať požadované odpovede.
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Záložka HVIEZDIČKA (bonusové materiály) obsahuje 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prezentácie 
 

Obrazové prílohy 
 

Hádanky 
 

Opakovacie strany ku  
tematickému okruhu 

 
Strany na overenie  
vedomostí 
 

 

IHRISKO – interaktívne hry 
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PREHĽAD PREZENTÁCIÍ 
  

Prezentácie slúžia ako doplnok k témam, 
na vyvodenie nového učiva. Sú zoradené 
podľa abecedy, ale nájdete ich priradené 
aj ku konkrétnej strane. Prostredníctvom 
vyhľadávania si môžete vyhľadať prezentáciu, 
ktorú v danej chvíli potrebujete. 
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Moja škola  
Vyučovacie predmety  

V našej škole  

V našej škole 

Cesta do školy  

Orientačné body v blízkosti 
školy 

Zmysly človeka  

Zmysly človeka a zmyslové orgány 
Ako vnímame svet? 
Živočíchy a zmysly 

Zrak – oko 

Zrak – Oko 
Očné klamy 
 

Sluch – ucho  

Sluch – ucho 
Ušnice živočíchov 
 

Čuch – noc, chuť – jazyk 

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

Hmat – koža 

Hmat – koža 
Je to teplé či studené? 

Kráľovstvo života 

Zdravie   

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

Kráľovstvo sveta 

Čas  

Ranné činnosti  
Ako plynie čas? 
Plynutie času 
Výskumná aktivita 1 – 5 
Kde všade potrebujeme merať čas? 

Deň 

Môj deň 
Čo robíme cez deň a čo v noci? 

Dni v týždni 

Týždeň 

Svetlo a tiene  

Bludisko 
Je zdrojom svetla alebo svetlo odráža? 
Nájdi správny tieň 
Zábavná úloha  
Výskumná aktivita 6 – 8    
Nepriesvitné, priesvitné, priehľadné 

Moja školská taška  

Moja školská taška 
Čo tam nepatrí? 

Moja trieda  

Školské pomôcky a nábytok 
Značky pre pravidlá správania sa 

Moja rodina 

Moja rodina 
Moje kráľovstvo 
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Kráľovstvo živočíchov 

Kráľovstvo rastlín 

Živá a neživá príroda 

Základné prejavy života  
Živé, neživé, odumreté 
Čo tam nepatrí? 

Živočíchy  

Mačka domáca Voš detská  
Dážďovka zemná  Kapor obyčajný 
Krt obyčajný  Prostredie, v ktorom živočíchy žijú 
Lastovička obyčajná Vodný alebo suchozemský? 
    
 

   

Potrava živočíchov  

Potrava živočíchov 
Reštaurácia 
Dravce  
Maskovanie živočíchov 
Krížovka 

Pohyb živočíchov  

Čo tam nepatrí? 
Pohyb živočíchov 
Bingo 

Rastliny 

Rastliny a prostredie 
Kde rastú rastliny? 
Sudoku: Rastliny 

Časti tela rastlín 

Časti tela rastlín 
Určovanie častí tela rastlín 

Korene rastlín  

Korene rastlín 
Spoj rastlinu so správnym koreňom 

Stonky rastlín 

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

Listy rastlín  

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

Kvety rastlín  

Kvety rastlín 
Kvety rôznych rastlín 

Plody rastlín 

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

Kráľovstvo sveta 
Voda  

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

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentácia sa zaoberá témou ucha, ako zmyslového orgánu  
a sluchom, ako jedného zo zmyslov. 
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PREHĽAD VIDEÍ   

Videá prinášajú spracované pokusy 
zahrnuté v pracovnej učebnici. Sú vložené 
priamo v prezentácii, ale nájdete ich aj 
samostatne priradené ku konkrétnej 
strane. Videopokus môžete spustiť aj 
z úvodnej obrazovky. 
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Kráľovstvo sveta: Svetlo a tiene, prezentácia: Výskumná aktivita 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učiteľ môže spustiť 
videopokus samostatne, 
bez prezentácie. 

Prezentácia ukazuje žiakom 
celý priebeh pokusu 
s tieňom. V rámci 
prezentácie žiak nájde 
zoznam pomôcok, slovný 
postup, videopokus 
a záznam z pozorovania.  

 



aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ, ukážky obrazových materiálov, 2020/2021 

Obrazový materiál – Maľovanka 
  

Obrazové prílohy prinášajú doplňujúci materiál, 
ktorý môže učiteľ vytlačiť a použiť  v rôznych 
etapách vyučovacej hodiny. Je to materiál vhodný 
aj na premietnutie na premietnutie na 
interaktívnej tabuli. 
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Obrazový materiál – krížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrazový materiál prináša rôzne zábavné úlohy, 
ktoré oživia vyučovaciu hodinu. Medzi nimi 
nájdete krížovky, maľovanky, sudoku, pexeso, 
bingo, štvorsmerovky a mnohé ďalšie. 
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Obrazový materiál – Hra bingo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrajte si so žiakmi bingo alebo sudoku 
a premeníte hodinu prvouky na skvelú zábavu. 
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Ku každej strane je pripravená motivačná hádanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie je slovo Deň. 

Z postele vždy vstávam ráno, 

v škole teším sa zo známok, 

po škole si čítam, hrám sa len, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na opakovanie môžeme využiť za každým tematickým celkom.  
Slúžia na zhrnutie, zopakovanie a upevnenie prebraného učiva. 



aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ, opakovacie strany ku tematickému okruhu, 2020/2021 

Strany na overenie vedomostí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany na overenie vedomostí sú určené na orientačné zistenie úrovne 
zvládnutia vedomostí z daného tematického okruhu. 
Nejde o štandardizovaný test. Ku každému tematickému okruhu 
je pripravená jedna strana na overenie vedomostí.
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IHRISKO: Interaktívne hry 
 

Hru, ktorou chcete precvičovať učivo, si vyberiete na úvodnej obrazovke alebo v  listovaní titulom.  
Hry sú priradené k jednotlivým stranám pracovného zošita podľa témy, s ktorou súvisia. 
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PEXESO 
Tematický okruh: 
• Moje kráľovstvo 
• Kráľovstvo života 
• Kráľovstvo sveta 
• Kráľovstvo živočíchov 
• Kráľovstvo rastlín 
 
Konkrétna téma z tematického okruhu 

 
Počet rozdaných kariet:  
• 12 
• 16 
• 24 

 Hra PEXESO rozvíja sústredenie 
a logické myslenie u žiaka. Podporuje 
precvičovanie pojmov z vybraných 
prírodných a spoločenských javov. 
Jednotlivé hry sú priradené k stranám 
titulu alebo sa dajú spustiť z úvodnej 
obrazovky. 
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