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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  

Interaktívne cvičenia 
v programe Alf 
 

Strany na overenie 
vedomostí 
 
Tlačiteľné prílohy 
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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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Mapa Slovenska 
Kľúčové slová, Farby na mape 
Alf: Doplň slová, Dvojice, Puzzle, Skupiny 

1. ČASŤ: SLOVENSKO NA MAPE 

Grafická mierka mapy 
Grafická mierka mapy, Grafická mierka mapy, 
postup, Kľúčové slová 

     

Znaky na mape 
Kľúčové slová, Znaky na mape 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Priradenie obrázkov 

Vodstvo na mape Slovenska 
Vodstvo, Vodstvo na mape Slovenska 
Alf: Doplň slová, Dvojice, Priradenie obrázkov, Skupiny 

Povrch Slovenska 
Kľúčové slová, Povrch Slovenska 
Alf: Doplň slová, Hádaj slovo, Pexeso, Zoradenie písmen 

Príroda Slovenska 
Druhy lesov, Kľúčové slová, Kosodrevina 
Alf: Doplň slová, Dvojice, Pexeso, Puzzle, Skupiny 

1. ČASŤ: SLOVENSKO V MINULOSTI A DNES 

Život v dávnej minulosti 
Kľúčové slová, Život v dávnej minulosti 
Alf: Doplň slová, Výber odpovede, Povesť 

Veľkomoravská ríša 
Kľúčové slová, Svätopluk 
Alf: Doplň slová, Priradenie obrázkov, Povesť 

Tatári a Turci na území dnešného Slovenska 
Kľúčové slová, Štefan I. 
Alf: Doplň slová, Priradenie obrázkov, Povesť 

Panovanie Márie Terézie 
Kľúčové slová 
Alf: Doplň slová, Uhádni slová, Povesť 

Ľudovít Štúr a spisovný jazyk 
Kľúčové slová, Štúrovci 
Alf: Doplň slová, Puzzle, Výber odpovede, Povesť 

Slovensko v 20. storočí 
Kľúčové slová 
Alf: Doplň slová, Skupiny, Zoradenie písmen, Povesť 

Slovensko dnes 
Kľúčové slová, Krajské mestá 
Alf: Doplň slová, Dvojice, Pexeso, Tajnička, Zoradenie písmen 

1. ČASŤ: OD TATIER K DUNAJU 

Tatry 
Kľúčové slová, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, 
Súčasnosť, Zaujímavosti 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Skupiny, Ilustrovaná mapa, 
Povesť 

Poprad s okolím 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Zoradenie písmen, Ilustrovaná 
mapa, Povesť 

Nízke Tatry 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Prírodné 
zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Puzzle, Ilustrovaná mapa, Povesť 
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Nízke Tatry 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Prírodné 
zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Puzzle, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Liptov 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, Prírodné 
zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Hádaj slovo, Tajnička, Ilustrovaná mapa, 

 

Turiec 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Skupiny, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Malá a Veľká Fatra 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, 
Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Priradenie viet, Skupiny, Uhádni slová, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Orava 
Kľúčové slová, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Uhádni slová, Vyber správnu odpoveď, Ilustrovaná 
mapa, Povesť 

Kysuce 
Kľúčové slová, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, 
Súčasnosť, Zaujímavosti 
Alf: Doplň slová, Priradenie obrázkov, Puzzle, Ilustrovaná 

  

Žilina s okolím 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Trenčín s okolím 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Dvojice, Uhádni slová, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Myjava s okolím 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Hádaj slovo, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Trnava s okolím 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, Prírodné 
zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Puzzle, Zoradenie písmen, Ilustrovaná 

  

Záhorie 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, 
Súčasnosť, Pracovný list – Skalický trdelník 
Alf: Doplň slová, Pexeso, Priradenie obrázkov, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Malé Karpaty 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Prírodné zaujímavosti, 
Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Priradenie obrázkov, Ilustrovaná mapa, Povesť 

Bratislava 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, 
Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Doplň slová, Hádaj slovo, Ilustrovaná mapa, Povesť 

2. ČASŤ 

K témam v 2. časti sú pravidelne priraďované tieto prezentácie a cvičenia: 
Kľúčové slová, Kultúrne zaujímavosti, Osobnosti, Prírodné zaujímavosti, Súčasnosť 
Alf: Ilustrovaná mapa, Povesť 

K témam v 2. časti sú pravidelne priraďované 2 a viac z týchto cvičení v programe Alf: 
Doplň slová, Priradenie obrázkov, Skupiny, Hádaj slovo, Pexeso, Doplň, Priradenie viet, 
Zoradenie, Dvojice, Puzzle, Priradenie názvov, Tajnička, Odpovede, Výber správnej 
odpovede, Výber odpovedí, Uhádni názov 
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Znaky na mape, prezentácia: Kľúčové slová 
 
 
 
 

 

  

Typ prezentácie Kľúčové slová nájdete pri každej téme. 
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Slovensko na mape, prezentácia: Štúrovci 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia dopĺňa a rozširuje obsah danej témy. 

  

    



aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Kremnické vrchy, Prezentácia: Súčasnosť 
 

 

 

Prezentácie Súčasnosť prinášajú fotografický materiál z regiónu.  
Prezentujú zaujímavé povolanie, ktoré sa významovo viaže na daný región. 
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PREHĽAD INTERAKTÍVNYCH CVIČENÍ ALF:  

Interaktívne cvičenia Alf slúžia na precvičenie učiva. Sú 
zoradené podľa abecedy, ale nájdete ich priradené aj 
ku konkrétnej strane. Prostredníctvom vyhľadávania si 
môžete vyhľadať interaktívne cvičenie Alf, ktoré  
v danej chvíli potrebujete. 
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Znaky na mape, cvičenie: Doplň slová 
 

  

Cvičenie Priradenie rôznymi 
formami dopĺňa vlastivedné témy. 
Žiaci si interaktívnou formou fixujú 
pojmy a fakty. 
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Spiš, cvičenie Ilustrovaná mapa 
 

 

 

 

 

 

Cvičenie Ilustrovaná mapa je priradené ku každej vlastivednej téme. 
Žiaci pracujú s maľovanou mapou z učebnice. 
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Kremnické vrchy, cvičenie: Povesť  
 

Cvičenie Povesť je priradené ku každej téme.  
Žiaci si interaktívnou formou rozvíjajú čítanie s porozumením.  
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Strany na overenie vedomostí  

 
 
 

 

Strany na overenie vedomostí sú určené na orientačné zistenie úrovne 
zvládnutia vedomostí a zručností v danom polroku školského roka. 
Nejde o štandardizovaný test. K použitiu strán na overenie vedomostí 
je priložený aj metodický pokyn na prácu s nimi. 
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