
                 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Kód ITMS: 26130130051                                         číslo zmluvy: OPV/24/2011 

 

 

 

 

 

 

 

Metodicko – pedagogické centrum 

 

 

Národný projekt 

 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

PaedDr. Jana Köryová 

 

Umenie očami detí I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ:  Metodicko-pedagogické centrum, 
Ševčenkova 11, 850 01 

Bratislava  
Autor UZ:  <PaedDr. Jana Köryová > 
Kontakt na autora UZ:   <Základná škola, Chrasť nad 

Hornádom č. 44, 053 63, 
zs.chrastnh@gmail.com> 

Názov:   <Umenie očami detí I.> 

Rok vytvorenia:  <2014>  
Oponentský posudok 
vypracoval:  

<Mgr. Katarína Skokanová >  

ISBN 978-80-565-0615-8 
 
Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.  

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. 

Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 



 

Obsah 

1 Vyrušovák ............................................................................................................................................. 4 

2 Svetový deň zvierat .............................................................................................................................. 7 

3 Šípková Ruženka ................................................................................................................................. 11 

4 Decembrové lúšteninky ...................................................................................................................... 20 

Použitá literatúra a zdroje .................................................................................................................... 311 

 

 

 



1 Vyrušovák  

 

 Čo všetko sa dá vidieť pod lavicou! Miro Sovák – vyrušovák sa raz schoval  pod lavicu 

a pozoroval podlavicový svet. Našiel tam sponku, gombík z texasiek, kúsok kriedy, gumu... Ale 

to ešte nič nebolo! Objavil tam parkovisko! 

 Naozaj, parkovisko papúč. 

 Farebné papuče boli zaparkované autá. Čí je tento červený renault? A táto sivá lada? 

A tento biely mercedes, ktorý sa práve pohýna dopredu? A táto oranžová škodovka, ktorá 

cúva? 

 Miro je obklopený autami. Určite je to najväčšie parkovisko na svete. A on je tam 

celkom sám. 

 Miro dostal strach. Zablúdi medzi toľkými autami. 

 Našťastie sa blíži záchrana. Už sa spúšťa žeriav a vyťahuje ho do vzduchu. 

 Ten žeriav, to je ruka pani učiteľky, ktorá ho vytiahla za uši.  

 „Ja sa ti čudujem,“ povedala pani učiteľka. „Čo len pod tou lavicou môžeš vidieť!“ 

 

      (Z knihy Daniela Heviera Futbal s papučou) 

 

1 Prečítaj si text. Nájdi v texte slovo, ktoré označuje nadpis príbehu a podčiarkni ho.   

     Vetu, v ktorej sa slovo nachádza, prepíš. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

2 Dopíš vety, čo našiel Miro Sovák pod lavicou. Správne slová vyber zo slov pod čiarou. 

Čo všetko sa dá vidieť pod lavicou! Miro Sovák – vyrušovák sa raz schoval  pod lavicu 

a pozoroval podlavicový svet. Našiel tam................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

sponku, pero, gombík z texasiek, ceruza, zákusok, kúsok kriedy, peračník, gumu, farbičky 



3 Priraď k autám, ktoré si Miro predstavoval z farebných papúč, správnu farbu          

a vyfarbí ich. 

 

                             

 

 

       

 

                                                   

 

4  Napíš, čo by ešte mohol nájsť Miro Sovák pod lavicou. Dve veci nakreslí. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 



5 Aký svet objavil Miro Sovák – vyrušovák? Odpoveď sa dozvieš, ak napíšeš do tabuľky  

    správne písmená.  

1. Peračník - prvé písmeno 

2.  Zošit – druhé písmeno 

3. Krieda – piate písmeno 

4. Lavica – prvé písmeno 

5. Stolička – ôsme písmeno 

6. Prezuvky – šieste písmeno 

7. Kniha – tretie písmeno 

8. Ceruza – prvé písmeno 

9. Pero – štvrté písmeno 

10. Guma – druhé písmeno 

 

Miro Sovák objavil svet  

                                               1        2        3                  4        5        6        7        8        9        10 

 

6 Vymaľuj predmety, ktoré by mohol ešte nájsť Miro – Sovák pod lavicou. 

                                                                                              

                                              

                         

           



2 Svetový deň zvierat 

V lese  (Ján Andel)

Veverička hop do kríčka. 

Zľakla sa jej jašterička. 

Jašterička šuch v ihličí. 

- Kto to straší? 

Zajko kričí. 

Skočil zajko medzi kríčky, 

srnkám zahnal sladké sníčky. 

A tie srnky štrnky – brnky,  

strmým skokom vedľa trnky. 

Do húštiny, zabočili,  

diviaka tam preskočili. 

Diviak šomre: 

- kroch – kroch – rata! 

Čosi ma tu budí, máta. 

Počula to sojka v letku, 

narobila kriku, zmätku. 

1. Nájdi k slovám rýmy v básni a napíš ich 

kríčka .........................................   zabočili .................................................... 

ihličí ..........................................   rata ....................................................... 

kríčky ........................................   letku ..................................................... 

brnky ......................................... 

2. Nakresli jedno zvieratko z básne 

 

 

 

 

 

 

 



3 Zakrúžkuj písmená pri obrázkoch, kde žijú zvieratká z básničky 

A                  B   

C                  D    

4 Čo urobili zvieratká, keď sa naľakali? Spoj zvieratko so správnou vetou. 

 

 

 

 

Skočil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skočil ........ medzi 

kríčky. 

....... hop do kríčka. 

 

.... šomre,  - kroch – 

kroch- rata! 

... šuch v ihličí. 
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5  Napíš 3 iné zvieratká, ktoré žijú v lese 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6  Napíš mená 2 vtákov, ktorých poznáš 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 Napíš, čoho sa bojíš ty a prečo. Skús nakresliť, ako vyzerá to, z čoho máš strach. 



7 Vymaľuj obrázky zvierat, vystrihni ich  a nalep k číslam v takom poradí, ako       

    v básni vystupovali. 

1                4 

 

 

 

 

2       5 

 

 

 

        

 

3                                                                                6 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 Šípková Ruženka 

 

Stalo sa to už dávno. Po kráľovskej záhrade sa prechádzala kráľovná a tíško si želala 

mať aspoň jednu dcérku. Dobrá víla jej tajné želanie splnila. 

Keď sa rok s rokom stretol, v kráľovstve oslavovali narodenie dcérky, princeznej Ruženky. Na 

oslavu prišlo veľa hostí a priniesli mnoho darov. Štyri sudičky stáli nad kolískou malej 

Ruženky. Každá z nich venovala Ruženke do vienka dary: šťastie, múdrosť, dobrosrdečnosť, 

láskavosť, bohatstvo a lásku. Zrazu pristúpila ku kolíske zlá víla.  

"Ja mám pre princeznú tiež jeden darček", povedala. "Keď princezná dovŕši pätnásť rokov, 

pichne sa ihlou  a zomrie." 

A vtedy prehovorila štvrtá sudička:                                                                          .  

"Niet takej kliatby, ktorú by nebolo možné zlomiť. Princezná nezomrie, len zaspí hlbokým 

spánkom, pokiaľ ju láska princa nevyslobodí." 

Kráľ vydal rozkaz, aby v celom kráľovstve zničili všetky ihly a ihlice.  

Princezná rástla, rástla, až sa priblížil deň jej pätnástich narodenín. V ten deň sa 

princezná Ruženka vybrala do kráľovskej záhrady. Prišla k vysokej veži a vyšla po schodoch 

až hore. V komnate sedela starenka a zručne narábala ihlou. Princezná k nej podišla a sama 

chcela vyskúšať, ako sa s ihlou vyšíva. Keď zobrala ihlu  do ruky, pichla sa a zaspala. V tej 

chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Kráľ, kráľovná, služobníctvo, všetci spali hlbokým spánkom. 

Prešlo mnoho rokov, kým krajinou prechádzal mladý princ. Zrazu sa pred ním objavila 

starenka, ktorá zbierala v lese drevo. Princ pomohol starenke zaniesť drevo do jej útulnej 

chalúpky. Starenka mu za odmenu porozprávala príbeh o zakliatej princeznej. Ukázala 

princovi cestu do zámku. Cesta viedla cez tmavý, hustý les. Už z diaľky bolo vidieť, že zámok 

je obrastený ružami a tŕním. Keď princ prišiel k zámku, musel sa dnu prebíjať ostrým mečom. 

Nezľakol sa zlých čarov, ktorými bol zámok prekliaty. 

Konečne sa princ dostal do zámku. Všetko tu spalo hlbokým spánkom. Hľadal zakliatu 

princeznú. Prešiel cez spiacu stráž a vyšiel hore po schodoch do veže. Tu konečne našiel 

Ruženku. Mladý princ sa nad ňu jemne sklonil a pobozkal ju. Ruženka otvorila oči a radostne 

sa na princa usmiala. 

V tej chvíli pominula zlá kliatba a celé kráľovstvo sa prebudilo z hlbokého spánku. V zámku 

všetko ožilo. 

Mladý princ a Ruženka sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. Za niekoľko dní bola svadba a 

všetci šťastne žili, až kým nepomreli. 



1 Vystrihni obrázky, nalep ich podľa dejovej postupnosti, vytvor obrázkovú osnovu.  

   Obrázky si vymaľuj. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

       

 

                 

 



2 Z textu sa stratili slová. Skús ich pohľadať a napísať na správne miesto. 

 

Stalo sa to už dávno. Po kráľovskej záhrade sa prechádzala ...................... 

a tíško si želala mať aspoň jednu .................. Dobrá ................. jej tajné želanie 

splnila. Keď sa rok s rokom stretol, v kráľovstve oslavovali narodenie dcérky, 

princeznej ............................. Na oslavu prišlo veľa hostí a priniesli mnoho 

darov. Štyri ................................. stáli nad kolískou malej Ruženky. Každá z nich 

venovala Ruženke do vienka dary: šťastie, múdrosť, dobrosrdečnosť, láskavosť, 

bohatstvo a lásku. Zrazu pristúpila ku ..................................  zlá ..........................                                                                 

 

(kráľovná, dcérku, víla, Ruženky, sudičky, kolíske, víla) 

 

 
3 Nájdi dvojice rámčekov, ktoré k sebe patria a vymaľuj ich rovnakou farbou. 

 

 



4 Vystrihni jednotlivé časti, vymaľuj ich a obleč princeznú Ruženku. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         



5 Zahrajte si rozprávku 

 

ŠÍPKOVÁ RUŽENKA 

Postavy: Kráľ, kráľovná, Ruženka, radca, štyri dobré víly, jedna zlá víla, starenka,  

                princ, rozprávač. 

Za scénou znie tichá hudba. Kráľ s kráľovnou sedia na tróne. V kolíske pred trónom spí 

bábätko – Ruženka.  Kráľovná zoberie bábiku do náručia. 

Scéna: kráľovská komnata, v pozadí maketa zámku. 

Rozprávač: Kde bolo, tam bolo. V kráľovstve ružovom žili kráľ s kráľovnou.   

          Obklopení vôňou ruží ich srdce po niečom túži. Konečne prišlo šťastie veľké v  

                     náručí držia dievčatko nežné. 

Kráľovná: Povedz, kráľ, ako nazveme našu milú dcérenku? 

Kráľ:          Má krásne ružové líčka, ako dve ružičky, dáme jej meno Ruženka. 

          (Uloží bábiku do kolísky) 

Kráľovná: Budeme ju strážiť a starať sa o ňu, aby sa jej nič zlé nestalo. 

Kráľ:          Máš pravdu kráľovná. Ruženka musí byť šťastná  a nikdy jej nebude nič      

                    chýbať. Hneď to zariadím. (Obráti sa do zákulisia a zvolá.)  

  Radca! 

Radca:        (Prichádza, ukloní sa) Želáš si, kráľ môj? 

Kráľ:     Ihneď choď a zavolaj tri dobré sudičky, nech vyveštia Ruženke šťastnú   

       budúcnosť! Štvrtú nevolaj, lebo tá je zlá, mohla by Ruženke ublížiť. 

Radca:         (Radca sa ukloní a odchádza.) 

           Ako rozkážeš, kráľ môj. Už bežím splniť tvoj rozkaz. 

           Víly, máte ihneď prísť ku kráľovi. Ale len vy tri. Ty, štvrtá víla ostaneš tu. 

           Kráľ ťa nechce vidieť, lebo máš zlé a kruté srdce. 

Štvrtá víla:  Čože? Kráľ ma nechce vidieť, nemôžem ísť na zámok? No, veď len  

           počkaj, kráľ, vezmem ti to, čo máš najradšej. Neuchrániš predo mnou tú svoju   

                      krásnu dcéru Ruženku. 

Znie hudba. Prichádzajú víly, tancujú okolo kolísky. Uklonia sa a postavia sa obďaleč trónu. 

Postupne pristupujú ku kolíske.) 

Prvá víla:    Ruženka, želám ti krásu a lásku. Aby tvoju krásu nikdy neskazila pýcha. 

Druhá víla: Ja ti, Ruženka, želám bohatstvo a šťastie. Aby tvoje oči nikdy nezaliali neplakali   

                     a aby si nepoznala sklamanie a klamstvo. 

Tretia víla: Ja ti Ruženka želám, aby si bola zdravá, aby na hrade stále znel tvoj smiech.   



    (hudba - vchádza zlá víla, ktorá sa urazila, že ju nepozvali.) 

Zlá víla:     Stojte! Vypočuj si moje želanie. Ruženka, keď budeš mať pätnásť rokov,  pichneš  

                    sa ihlou. Ostrá ihla ťa poraní, večným spánkom začarí. Zaspí celé kráľovstvo  

                    a hrad obrastie šípovými ružami. A ty zaspíš naveky, zaspíš na- ve-ky. 

         (Zlá víla sa zasmeje a odchádza. Všetci sa zdesia. Kráľovná sa chytí za srdce,   

                    kráľ za hlavu. Pristúpi ešte štvrtá víla.) 

Štvrtá víla: Nemôžem odvolať želanie mojej zlej sestry. Môžem ho však zmierniť.                    

                    Nezaspíš naveky. Budeš spať sto rokov. Keď sa zobudíš, nájdeš šťastie  

          a lásku! 

         (Víly sa uklonia a odídu - hudba.) 

Kráľ:          (Zatlieska  a zvolá.)  

                     Radca! Radca! Rýchlo, rýchlo, sem sa, sem! 

Radca:        (Pribehne, ukloní sa)  

                    Čo si želáš, kráľ môj? 

Kráľ:          Daj odstrániť z celého kráľovstva všetky ihly, ihlice a ostré predmety! 

Radca:        Čože, naozaj to mám urobiť? 

Kráľovná:  Dobre si počul. Princeznej Ruženke ide o život. Urob, ako ti kráľ prikázal. 

Radca:        Urobím, ako ste prikázali.  

          (Radca sa ukloní a odíde spolu s kráľom a kráľovnou za scénu.) 

Scéna: záhrada, kvety, lavička. 

Rozprávač: Čas bežal a Ruženka rástla. Je samý smiech a krása. Víly splnili všetko, čo  želali                  

          Ruženke pri kolíske. Z Ruženky vyrástla spanilá dievčina. 

           (Znie hudba. Vchádza Ruženka. V ruke drží kvety a tancuje.) 

Ruženka:  Aký je dnes krásny deň. Moje milé ružičky, viete, že mám dnes pätnáste           

  narodeniny? Chystá sa veľká oslava. Príde veľa hostí a každý mi prinesie              

  nejaký darček. Veľmi sa teším na prekvapenie, ktoré mi pripravili moji rodičia.   

                      Vlastne to už ani nie je prekvapenie, lebo ja som už zistila, čo majú pre mňa  

                      prichystané. Je to malý ušatý zajačik. Tak veľmi sa naňho teším. Nemám tu  

                      žiadnych kamarátov. Prepáčte, ružičky, mám vás, ale vy neviete behať a hrať sa.   

                      K nám nikto nechodí, rodičia ma strážia, aby sa mi nič zlé nestalo a ja nikam   

                      nesmiem ísť sama.  

Ruženka: ( Vojde zlá víla so šatkou na hlave, sadne si na lavičku, vyšíva, príde k nej   

                     Ruženka)  

           Dobrý deň, starenka. Odkiaľ ste sa tu vzali a čo to robíte? 



Zlá víla:    Vyšívam, dievčička, vyšívam.  

Ruženka:  Vyšívate?  

Zlá víla:     Áno, je to darček pre teba. Pozri, aký pekný obrázok som ti urobila. 

Ruženka:   A ako sa to robí? Môžem to skúsiť aj ja? 

Zlá víla:   Pravdaže, dievčatko, pravdaže, len vyšívaj. Dúfam, že sa pri tom pichneš ihlou

          a moja kliatba sa naplní. 

         (podá vyšívanie Ruženke, začne vyšívať)       

Ruženka:    Veď to nie až také ťažké. Robím to dobre? 

Zlá víla:   Robíš to výborne. Si veľmi šikovná. (šeptom zlostne) Kedy sa už konečne                   

                      pichneš?! 

Ruženka:     Auú ! Auú! Pichla som sa do prstaaaa. 

           (Ruženka zaspí a s ňou aj všetci na zámku) 

Zlá víla:        No, konečne! A teraz spí sto rokov! (Posmešne sa zasmeje) 

Scéna: okolo spiacej Ruženky rozmiestnime ružové kríky, prestretý stôl, stoličky,   

                v pozadí je zámok.  

Rozprávač:  Nad zámkom vládnu strašné kliatby. Ruže a tŕne obrástli hrady. Zatíchli   

                      nádvoria, komnaty, sály. Ľudia sa k hradu priblížiť báli. Sto rokov nevidno  

                      človeka, no princ sa už blíži zďaleka. 

           (Prichádza princ. Prechádza javiskom a pozerá na zakliate kráľovstvo.           

                      Stretne starenku.) 

Princ:           Dobrý deň, starenka. Čo je to tam v diaľke? 

Starenka:    Jaj, syn môj, to je hrad. Povráva sa, že pred sto rokmi zlá víla zakliala krásnu 

           princeznú.  Vraj sa pichla ihlou do prsta a odvtedy tam spí. Len čistá láska ju             

                     zobudí. 

Princ:          Ten príbeh som už počul. Starenka, je naozaj pravdivý? 

Starenka: Veru je. Ruženku môže vyslobodiť len princ s dobrým a láskavým                 

                      srdcom.                   

Princ:          Neboj sa, Ruženka! Ja ťa vyslobodím! Všetko to tŕnie a ruže zničím a odstránim. 

(Otočí sa smerom ku ružovým kríkom a mečom naznačuje sekanie ruží. Kým seká, znie   

pieseň Šípková Ruženka, všetci vstanú a spievajú pieseň spolu s nahrávkou z internetu. 

Ruženka položí namiesto seba na posteľ bábiku a spieva a tancuje tiež. Po doznení piesne sa 

všetci vrátia na svoje miesto a spia.) 

 

 



Šípková Ruženka (text piesne Noga – Skrúcaný) 

 

Šípková Ruženka, tej som sa vždy bál,           Šípková Ruženka, možno aj ja spím, 

aby som náhodou navždy nezaspal.            čo ak ty, Šípková, spravíš niečo s tým. 

Šípková Ruženka, nie som totiž princ,  Šípková Ruženka, s tebou nie som sám 

nerobím zázraky, neviem o nich nič.   líca máš studené, ako porcelán. 

 

Refrén: 

Ruženka Šípková, tváriš sa že spíš, 

a zatiaľ vyčkávaš, kedy príde princ. 

Ruženka Šípková, tak sa zobuď už, 

         kým sa ty zobudíš, s chlapca bude muž. 

 
Princ:       (Prechádza sa pomedzi všetkých spiacich a obzerá si ich.)  

       Fíha, všetci zaspali. Ani jedlo nedojedli, ani víno nevypili.  

                  (Príde k Ruženke.) 

        A, toto je princezná Ruženka? Aká je krásna! Ách! 

       (Pohladká Ruženku po vlasoch, pobozká jej ruku, Ruženka pomaly otvorí oči) 

Ruženka:  Kto si? Kde si sa tu vzal?   

Princ:        Som princ zo susedného kráľovstva. 

Ruženka:  (Ruženka mu podá ruku a spolu podídu do stredu javiska, kde sa začínajú                 

                    všetci pomaly prebúdzať, zívajú, naťahujú sa – ticho znie pieseň Šípková             

                    Ruženka).) 

         Ďakujem ti, princ. Som taká šťastná, že si ma vyslobodil. 

Kráľ a Kráľovná: Ruženka! Dcérenka naša! Si živá? (Objímajú sa.) 

Ruženka:     Mamička, otecko, áno, som živá a za to som vďačná, tuto princovi. 

Kráľovná:    Ďakujem ti, princ, že si vyslobodil našu dcéru, aj nás všetkých. 

Kráľ:        Aj ja ti ďakujem. Prinavrátil si nám princeznú a ja ti ju dávam za ženu a s ňou 

           aj celé kráľovstvo. Vládni múdro a spravodlivo.  

(Hudba. Všetci tancujú, urobia kruh, v  prostriedku   tancuje  princ  a  Ruženka – pohybová 

hra Na Ruženku.) 

 

Rozprávač:  Radosť a šťastie sa do zámku vrátilo, všetko zlé sa na dobré obrátilo.  

          Princ zlú kliatbu zrušil, kráľ veselú svadbu strojí. Žili dlho, predlho, o deti aj  



                    o rodičov sa starali, navzájom si pomáhali. Na zámockej veži zazvonil zvonec, a  

                    už je tej rozprávke koniec. 

....................................................................................................................................................... 

Pohybová hra: Na Ruženku: 

 stolička 

 koruna pre princeznú a kráľoviča 

 čiapka pre gašparka 

 čiapka pre vílu 

 Určíme dieťa, ktoré bude hrať princeznú, gašparka, vílu a princa. Princezná si sadne na 

stoličku a ostatní urobia okolo nej kruh. Chodia do kruhu a spievajú. 

 

Ruženka bola ľúbezná, ľúbezná, ľúbezná, 

Ruženka bola ľúbezná, princezná. 

 

A prišiel ku nej gašparko, gašparko, 

gašparko, 

a prišiel ku nej gašparko, riekol jej: 

 

Ruženka moja daj pozor, daj pozor, daj 

pozor, 

Ruženka moja daj pozor, na vílu. 

 

A prišla ku nej zlá víla, zlá víla, zlá víla, 

a prišla ku nej zlá víla, riekla jej: 

 

Ruženka moja zaspi len, zaspi len, zaspi, 

len, 

Ruženka moja zaspi len dlhý sen. 

 

Ruženka spala sto rokov, sto rokov, sto 

rokov, 

Ruženka spala sto rokov dlhý sen. 

 

A prišiel ku nej kráľovič, kráľovič, kráľovič, 

a prišiel ku nej kráľovič riekol jej: 

 

Ruženka moja vstaň hore, vstaň hore, vstaň 

hore, 

Ruženka moja vstaň hore, zobuď sa. 

 

A bola svadba veselá, veselá, veselá, 

a bola svadba veselá na zámku. 

 

Princezná sedí na stoličke ostatné 

deti okolo nej chodia v kruhu. 

 

 

 

Gašparko si pred princeznú kľakne... 

 

 

... a rukou s vystretým ukazovákom jej 

dohovára. 

 

 

Pred princeznú sa postaví víla a... 

 

 

... rukami "čaruje", aby zaspala. 

Ruženka zavrie očká. 

 

 

Ruženka má zavreté očká, ostatné deti chodia 

stále do kruhu. 

 

 

  Pred Ruženku si kľukne kráľovič... 

 

 

... hladká ju.. Ruženka otvorí očká. 

 

 

Ruženka aj kráľovič sa chytia za ruky (ostatné 

deti, sa tiež môžu popárovať) a všetci sa radujú 

a tancujú. 



4 Decembrové lúšteninky 

  
1 Básničku si pozorne prečítaj. 

J . . . . . . .   - Jarmila Bachanová 

 

V lese sa nám narodila    -Kto to prišiel, kam má vezie?- 

a do krásy vyrástla.    z vetiev roní slzičky. 

Potom prišla veľká chvíľa   Ale hneď ju smútok prešiel, 

Celučká sa roztriasla.    cíti teplo izbičky. 

 

Vetvičkám sa veľmi páči    Na princeznú podobá sa 

Táto skvostná paráda:    s veľkou hviezdou na čele. 

zlatá reťaz, zlaté vlasy,    Páči sa jej táto krása. 

všade dobrá nálada.    -Vianoce sú veselé! 

 

 

2 Vyrieš krížovku a dozvieš sa názov básne. Dopíš názov básne. 

 

 

 

 
 

 



3. Vystrihni jednotlivé časti a poskladaj si obrázok. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 



 

4. Nájdi v jednosmerovke pomenovanie hračiek, slová prečiarkni. Neprečiarknuté  

     písmená napíš do vety. 

 

Najkrajšie sviatky v roku sú ............................................................... 

 
 

 

5. Nakresli jedličku z básne, vyzdob ju vianočnými ozdobami. Pod jedličku nakresli, čo   

   by si chcel dostať na Vianoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Vianočné ozdoby. Urob si vianočnú guľu z papiera. 

 

Budeš potrebovať: farebné papiere, drôtik, korálky, korálky rokajl (ktoré sa dajú stlačiť),   

                             ručnú dierkovačku kliešte, štikacie kliešte. 

 

1. Z farebného papiera vystrihneme štyri 

alebo viac pásikov dĺžky 15 cm. 

 

 

 

 

 

2. Pásiky jemne zohneme na poly 

a v strede urobíme dierku ručnou 

dierkovačkou. Dierky taktiež 

vyrobíme na oboch koncoch cca 0,5 

cm od konca. 

 

 

 

 

3. Stlačiteľný rokajl navlečieme na 

drôtik. Drôtik zohneme 

a navlečieme sklenené perly. 

 

 

 

 



 4. Papierové prúžky taktiež navlečieme 

cez drôtik. Navlečieme ďalšiu perlu 

a stlačiteľný rokajl, ktorý kliešťami 

stisneme, aby sa perly neposúvali. 

Nadbytočný drôt odštiknime štikacími 

kliešťami. 

 

 

 

5. Navlečieme  ďalší stlačiteľný 

rokajl a stisneme asi 5 cm od 

predchádzajúceho rokajlu, 

pridáme k nemu sklenenú perlu. 

 

 

 

 

6. Striedavo na drôt navlečieme 

papierové pásiky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7.Papierovú guľu dokončíme jednou   

    alebo viacerými perlami. Nakoniec  

    stlačíme ešte jeden rokajl, aby sa  

    perly a papier po drôte neposúvali. 

 

 

 

 

Takto si môžete vytvoriť rôzne farebné gule, rôznych veľkosti a tvarov. 

 

 



7. Vianočná besiedka. Zahrajte si vianočnú scénku. 

 

Vianočná tržnica 

Predvianočná atmosféra vianočných trhov, 

tichučko hrajú koledy, deti sú oblečené ako 

trhovníci, rekvizity podľa obsahu básne. 

  

Všetky deti: (pozerajú hore) 

Letí, letí veľký mrak 

a v ňom sedí snehuliak. 

Zasneží nám ulicu 

aj vianočnú tržnicu. 

Príďte si k nám nakúpiť, 

na  Vianoce čo má byť. 

Kapra? Stromček ? Nech sa páči! 

Pre všetkých náš tovar stačí. 

 

Predavač kaprov  

Čo vidíte, to je kaďa, 

v nej sa štyri kapry vadia. 

Počujete? Šu, šu, šu, 

vadia sa tam o dušu. 

Hádajú sa ako hlúpi,  

že nevedia, kto ich kúpi. 

Kúpte si tri do vane! 

A mne – jeden zostane.  

Šupinku pod obrus dajte,  

šťastní, zdraví, ostávajte! 

 

 

 

 

Predavač ozdôb  

Predávam, predávam jemné dielko. 

Čistú vzduch obliaty tenkým skielkom. 

Zvoniace zvončeky, guľky, páva, 

čo krásne sfarbeným krídlom máva. 

Kúpte si  moje ozdoby, 

každá z nich stromček ozdobí! 

Kúpte si aj guľu pestrú,  

potešte ňou svoju sestru 

 

Predavač mrkvy  

Kúpte mrkvu, nech sa páči, 

snehuliakom na ňufáčik! 

Mrk ja , mrk ty, mrk vy! 

nakúpte si mrkvy! 

Dám vám sladkú mrkvičku, 

aj pre dcérku Aničku. 

Polievky sa chutnej dočká, 

od mrkvy sú zdravé očká! 

 

 

 

 



Predavač sušeného ovocia, hríbov  

 

Kúpte si sušené hríby, 

pretože nemajú chyby! 

Do kapusty si ich dajte,  

nad vôňou sa rozplývajte! 

Kúpte si sušené slivy, 

kto ich zje, nebude krivý! 

Kúpte si jabĺčka sušené,  

zdravé sú, máme to zistené!  

K tomu kokos, ananás,  

najlepší je len od nás! 

 

Predavač ovocia 

 

Haló! Predám ovocie,  

v ktorom je vitamín Cé. 

To je ten vitamín známy,  

čo kupujú deťom mamy. 

Vedia, že sa do Céčka  

schoval kúsok slniečka. 

Mám tu figy, banány,  

pomaranče, kivi,  

aj citrónik do čaju,  

čo vám úsmev skriví! 

 

 

 

 

Predavač imela  

 

Preliezla som nocou, dňom 

osemsto a jeden strom, 

lebo sa mi zachcelo 

ponúknuť vám imelo. 

Imelo, imelo, imelíčko 

kúpte si, ľudkovia, pre šťastíčko! 

Keď ho chcete veľa mať,  

stačí ho len rozvešať! 

Aj sa krásne ligoce,  

majte krásne Vianoce! 

 

Predavač prskaviek  

 

Na tenkom drôtiku svetlo praská, 

jagavé svetielko – Zlatovláska. 

Prskavka nikdy nie je mrzká. 

Zlatými vláskami prsk-prsk-prská! 

Kúpte si, deti, na smrečok 

nech máte šťastný Nový rok!  

A ďalšiu  prskavú paličku,  

zaveste  na vašu jedličku.  

Každá z nich predsa sa dočká,  

rozžiari aj vaše očká! 

 

 

 



Predavač stromčekov   

Sem sa, ľudia! Pozrite sa! 

Mám tu pre vás kúsok lesa! 

K tomu ihličnatú vôňu, 

nepopichajte sa o ňu! 

Kúpte stromček – lesnú vílu 

pre vianočnú krásnu chvíľu! 

Treba ho aj ozdobiť,  

prevonia vám celý byt! 

Pre všetkých mám stromov dosť,  

smreky, jedle, pre radosť!  

 

Predavač medovníkov 

Trošku medu, trošku múky,  

šikovné sú moje ruky. 

Medovníky sladké mám,  

práve Vám ich ponúkam. 

Voňavé sú ako med,  

kúpte, lebo zmiznú hneď. 

Mám tu zvonček, koníčka,  

poteší aj hviezdička! 

S polevou, či orieškom,  

rozvoňajú celý dom! 

 

Predavač oblátok 

Kúpte, kúpte na sviatky,  

krehké, chutné oblátky. 

Výborné sú, verte mi,  

ich chuť každý ocení. 

Na vianočnom vašom stole,  

nesmú chýbať práve moje! 

Vezmite aj trubičky,  

pre tie svoje detičky. 

Na tanier k nim medík dajte,  

nech sa páči, ochutnajte! 

 

Predavač kapusty 

Ja mám v sude zázrak malý,  

čo polievku chutnú spraví. 

Tanier dobrej kapustnice,  

chutí všetkým prevelice. 

Je to zázrak kyslý,  

po ktorom to myslí. 

Už mi z neho ubúda,  

pozrite sa do suda. 

V kapuste je sila,  

kúpte si dve kilá! 

 

Všetci:  

Sneh zasýpa ulicu 

aj vianočnú tržnicu. 

Pozrime sa vôkol seba,  

 máme všetko, čo nám treba. 

Nuž sa domov poberajme,  

sviatky pekne privítajme! 

 



8. Uhádni hádanky. Priraď správny obrázok. 

 

Stojí, stojí pri dome, 

v snehobielej nádhere. 

Usmieva sa veru hej!                                                      

Metla v ruke snehovej. 

 Čo je to? 

 

 

Letia, letia hviezdy biele, 

čipkované všetky celé. 

Veľa ich je na stráni. 

Chytíš – voda na dlani.   

Čo je to? 

 

 

Zajko k nemu  

pribehol, 

pod ihličie hneď vbehol. 

Tam sa schová pred zimou, 

pred tou bielou perinou! 

Čo je to? 

 

Štyri nôžky, na nich ďalšie nôžky,  

v zime bežia, v lete ležia. 

Čo je to? 

 

 

Čudné perie z neba padá,  

skryje stromy, chodník, autá.  

Teplým plášťom halí sady  

a deti ho majú rady.  

Čo je to? 

 

 

 

 

 

 



9. Nájdi na dvojiciach obrázkov 3 rozdiely a vyznač ich. Hru Nájdi rozdiely si môžeš 

zahrať aj na počítači na mailovej adrese: http://hryzdarma.gifmania.sk/jugar/MTIxNA  

         

 

      

http://hryzdarma.gifmania.sk/jugar/MTIxNA
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