
1 
 

                 

 

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. Štefánia Zahoranská 

 

Domov a práca – 3. ročník ZŠ 
 

voliteľný predmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autor UZ:  PaedDr. Štefánia Zahoranská  
 

Kontakt na autora UZ:  ZŠ Zimná 190,04925 Dobšiná 
zahoranska.s@gmail.com 
 

Názov:  Domov a práca 3. ročník ZŠ 
 

Rok vytvorenia:  2013  
 

Oponentský posudok 
vypracoval:  

Mgr. Jaroslav Hutník  

ISBN 978-80-8052-617-7 

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. 

mailto:zahoranska.s@gmail.com


3 
 

Obsah: 

Úvod ............................................................................................................................................5 

1     September         

1.1   Rastliny...............................................................................................................................6 

1.2   Rastliny...............................................................................................................................7 

1.3   Rastliny...............................................................................................................................8 

1.4   Svet okolo nás.....................................................................................................................9 

2      Október 

2.1   Práca s papierom...............................................................................................................10 

2.2  Rastliny.............................................................................................................................11 

2.3  Práca s papierom...............................................................................................................12 

2.4  Šitie...................................................................................................................................13 

3     November 

3.1  Práca s papierom...............................................................................................................14 

3.2  Šitie...................................................................................................................................15 

3.3  Práca s materiálom...........................................................................................................16 

3.4  Práca s materiálom..........................................................................................................17 

4     December 

4.1  Stravovanie.......................................................................................................................18 

4.2 Stravovanie.......................................................................................................................19 

4.3  Svet okolo nás...................................................................................................................20 

5     Január 

5.1  Práca s materiálom...........................................................................................................21 

5.2  Práca s papierom..............................................................................................................22 

5.3  Práca s papierom..............................................................................................................23 

5.4  Stravovanie......................................................................................................................24 

6     Február 

6.1  Práca s papierom..............................................................................................................25 

6.2  Svet okolo nás..................................................................................................................26 



4 
 

6.3  Svet okolo nás................................................................................................................27 

6.4  Rastliny..........................................................................................................................28 

7     Marec 

7.1  Práca s materiálom.........................................................................................................29 

7.2  Rastliny..........................................................................................................................30 

7.3  Svet okolo nás................................................................................................................31 

7.4  Práca s materiálom.........................................................................................................32 

8     Apríl 

8.1  Práca s papierom............................................................................................................33 

8.2  Rastliny..........................................................................................................................34 

8.3  Práca s papierom............................................................................................................35 

8.4  Svet okolo nás................................................................................................................36 

8.5  Svet okolo nás................................................................................................................37 

9     Máj  

9.1  Práca s papierom...........................................................................................................38 

9.2  Svet okolo nás...............................................................................................................39 

9.3  Svet okolo nás...............................................................................................................40 

9.4  Stravovanie....................................................................................................................41 

9.5  Stravovanie....................................................................................................................42 

10   Jún 

10.1 Práca s materiálom........................................................................................................43 

10.2 Svet okolo nás...............................................................................................................44 

10.3 Stravovanie....................................................................................................................45 

11   Prílohy...........................................................................................................................46 

12 Zoznam pouţitých zdrojov............................................................................................59 

 

 

 



5 
 

Úvod 

Domov a práca – to je mnoţstvo teoretických a praktických činností, ktoré sú potrebné ako pri 

práci v škole, tak aj v domácom prostredí. Predmet je dôleţitým spojivom potrebným pre 

uplatnenie ţiakov v rodine a spoločnosti. Uplatňovaním medzi predmetových vzťahov sú 

ţiaci vedení k láske k materinskému jazyku- vyuţitie a vysvetlenie prísloví a porekadiel, 

k šetreniu prírodných a materiálnych zdrojov, k ochrane ţivotného prostredia. Empatia, 

vzájomná pomoc, komunikácia, kolektívna práca, zodpovednosť za seba a členov skupiny, 

tolerancia sú dôleţité zručnosti a návyky potrebné na prácu a ţivot v škole a doma. 
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Vychádzka do prírody                                                   Aká si mi krásna, ty rodná zem moja... 

1. Pozoruj zmeny v prírode 

- porovnávaj listy podľa veľkosti, tvaru, farby/ aké sú- zapíš/ 

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

- zbieraj materiál na prácu v triede - listy, rastliny, vetvičky,  plody- napíš čo si našiel 

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

2. Spájaj čiarou, čo k sebe patrí- strom k  listu 

Buk                      Dub                               Breza                        Gaštan 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyhľadaj samohlásky 

- krátke vymaľuj zelenou farbičkou, dlhé samohlásky červenou farbičkou 

Padajú, padajú zrelé gaštany, 

 jeden z nich vo vrecku mám uţ schovaný. 

Keď si z nich nazbieram ešte aspoň päť, 

 maličkého gaštanka urobím si hneď. 

Padajú gaštany, radosť veliká, doma z nich urobím voz a koníka. / Detská umelá pieseň/ 

4. Nazbieraj gaštany a prines do triedy ! 
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Poznávanie  rastlín, herbár listov                                            Keď sa chce, tak sa dá.... 

1. Popíš časti tela lúčnej rastliny 

                                                           

2. Roztrieď listnaté a ihličnaté stromy 

                                            

 

 

 

 

 

3. Urob si herbár / zbierku/  z listov, ktoré si nazbieral na vychádzke - prilep 

lepiacou páskou- napíš názov rastliny 

    

 

 

     listnaté stromy     ihličnaté stromy 

     buk     jedľa smrekovec      dub     breza 

   gaštan       lipa borovica    smrek     breza 
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Starostlivosť o pôdu na jeseň                                                Bez práce, nie sú koláče... 

1. Práce v záhrade  

                              

HRABANIE     ZBER ÚRODY             RÝĽOVANIE               HNOJENIE 

2. Obrázková dvojsmerovka – vyhľadaj slová podľa obrázkov 

Hlásky, ktoré sa Ti zvyšujú, vypíš dole na riadok. 

 

                                                     Pri starostlivosti o pôdu na jeseň nám pomáha                 

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

3. Pozbieraj úrodu do košíkov – spoj čiarami – červenou – ovocie, zelenou- zeleninu 

                                             

                                                              

    OVOCIE                   ZELENINA 

 

Z Á R Ý Ľ H R 

H R A B L E A 

D K R H L A N 

A K Ć A P O K 

M O T Y K A É 

N O R D E V Á 

N O Ź N I C E 

R A K L Í P A 

D IE K Í Ţ O N 
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Svet okolo nás - Práce v domácnosti                                        Všade dobre, doma najlepšie... 

1. Spotrebiče, ktoré nám uľahčujú prácu v kuchyni – pomenuj 

                          

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

                      

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

/ sporák, hriankovač, chladnička, rýchlovarná kanvica, ručný mixér, umývačka riadu, 

mikrovlnná rúra, kávovar / 

2. Dodrţiavanie čistoty a hygieny v kuchyni 

Čistiace prostriedky a potreby na riad:  

   

 

3. Bezpečnosť pri práci v kuchyni 

Kuchyňa je jedným z najnebezpečnejších miest v domácnosti. Stáva sa tu najviac úrazov- 

popáleniny, rezné rany, obarenia. Správaj sa zodpovedne ! Dodrţiavaj pravidlá bezpečnosti 

pri práci, počúvaj dospelých, ktorí sú za Teba zodpovední. 

4. Úloha na záver 

Pomôţ mamičke umyť riad- poteší sa. 
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Papier, druhy papiera, výrobky z papiera              Kto si nedá poradiť, ten sa musí trápiť... 

Výroba papiera – je to zdĺhavá a náročná procedúra. Hlavnou surovinou na výrobu papiera 

je drevo rýchlo rastúcich stromov ako je: smrek, jedľa, topoľ, jelša a buk. Papier sa na 

Slovensku vyrába v Ruţomberku, Harmanci a v Slavošovciach na papierenských strojoch. 

V škole pouţívame niektoré druhy papiera- kancelársky papier, zošitový papier, novinový 

papier, kresliaci- výkres, náčrtník, farebný papier, lepiaci farebný papier, tenký kartón, baliaci 

papier, krepový papier, fotografický papier.  

1. Pokus – Dôkaz pevnosti papiera 

Ţiaci majú niekoľko druhov papiera- štvorce 10x10 cm- novinový papier, výkres, náčrtníkový 

papier, kancelársky papier, krepový papier. Všetky druhy papiera ponoria do nádoby s vodou 

a zisťujú pevnosť papiera v mokrom stave. 

2. Výrobky z papiera 

TANGRAM je jeden z najstarších hlavolamov na svete. S tangramom sa dá pacovať dvoma 

spôsobmi-  poskladať jednotlivé časti podľa vopred daných obrysov, alebo podľa vlastnej 

fantázie vytvárať postavy ľudí, zvierat a vecí. Podmienkou je pouţiť všetkých sedem dielov 

skladačky. 

 

   
 

Pomôcky :  

Výkres A5, maketa tangramu/ príloha A/ , noţnice, farebný papier, lepidlo, moţnosti 

skladania tangramu.  

Dôleţité! Usporiadanie na výkres- orientácia v strede výkresu. 

Na záver si urobte peknú výstavku prác, ak máš iné nápady- bez obáv ich vyskúšaj. 

Prajem Ti príjemnú prácu ! 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://server.ellenbecker.net:4271/tangram.gif&imgrefurl=http://server.ellenbecker.net:4271/Badges.htm&usg=__6ly8ZnKlr8PB4Lq0byVtwy3bZlE=&h=468&w=470&sz=6&hl=sk&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=DH55RoYJ6EkaeM:&tbnh=128&tbnw=129&prev=/images?q=Tangram&um=1&hl=sk&sa=X&tbs=isch:1
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Izbové rastliny                           Trpezlivosť ruţe prináša... 

Izbové rastliny sú dôleţité nielen z estetického hľadiska- skrášľujú naše prostredie, ale 

zlepšujú aj ovzdušie- pohlcujú oxid uhličitý a vyrábajú kyslík, pôsobia proti stresu. 

Pestovaniu izbových rastlín musíme venovať veľa trpezlivosti pri pestovaní. 

1. Najznámejšie izbové rastliny 

          

       Zelenec             Sansevieria             Monstera                 Nefrolepka            Difenbachia 

2. Vyfarbi izbové rastliny 

zvonček fikus nezábudka sedmokráska klívia 

zelenec nefrolepka margarétka vlčí mak difenbachia 

  

3. Starostlivosť o izbové rastliny 

                                     

 polievanie        utieranie prachu        presádzanie    prihnojovanie    odstraňovanie  listov 

4. Najdôleţitejšie podmienky ţivota rastlín  

TEPLO, SVETLO, ZEMINA, VODA, VZDUCH, ŢIVINY 

5. Prepíš podmienky ţivota rastlín písaným písmom 

.....................................................................................................................  
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Práca s papierom                       Uţ jeseň prichodí, pomaličky... 

1. Napíš začiatočné písmená slov do rámčekov 

     

 

 

2. Rozdeľ slová  v básni na slabiky 

A  

                                               ten 

            šarkan 

        medzi vtáky 

                                       letí nemá dosť, 

                                   za sebou si ťahá ešte,  

                                 len sa, deti, len sa tešte, 

                                     to vám pre radosť, 

                                         za sebou si 

                                          ťahá dlhý 

                                             krivo- 

                                              laký 

                                                ch 

                                                 v ooooooooooooooooo 

          oooooooooooooost./ Štefan Moravčík/ 

3. Úloha- Urob si šarkana   

Pomôcky: výkres A4, farbičky, noţnice, povrázok,farebný papier, maketa šarkana/ príloha B/ 

Vytvorte skupiny a súťaţte- O najdlhší chvost šarkana  
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Šitie                                Kto nepracuje, nech neje... 

Materiály, ktoré sa pouţívajú pri šití a pri práci s ihlou:  

ihly rôznych veľkostí     nite na šitie 

 noţnice  bavlnky na vyšívanie vlna 

 

1. Pokus č. 1- zisťovanie pevnosti nití, bavlniek a vlny a ich hrúbky 

Materiál: nite, bavlnky, vlna- rôzne druhy, noţnice, ihly rôznych veľkostí 

Postup práce: Pretrhávaj pripravené nite, bavlnky a vlnu- pozorujú ich hrúbku, skúšaj navliecť 

nite, bavlnky a vlnu do ihiel rôznych veľkostí. 

2. Pokus č. 2- zisťovanie hrúbky ihiel 

Pomôcky: ihly rôznej veľkosti, papier- výkres, náčrtníkový, kancelársky, kartón.  

Vytváraj vpichy do všetkých pripravených typov papiera a pozoruj veľkosť otvorov po 

vpichoch jednotlivých ihiel. 

3. Urob si panáčika z vlny  

Materiál: vlny rôznych farieb, noţnice 
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Práca s papierom- rezanie, strihanie                                                 Človek hlúpy- neustúpi... 

Papier je najvďačnejší materiál na prácu v škole. Má mnoho predností- moţno ho spracovávať 

rôznymi spôsobmi- s pouţitím pomôcok aj bez nich. Práca s papierom rozvíja vlastnosti detí 

ako presnosť, disciplína, vytrvalosť, zručnosť, precvičuje jemnú motoriku. Pouţívame rôzne 

pomôcky: 

               

 rezačka na papier               noţnice                    dierkovač                    noţnice cik- cak 

1. Praktická úloha – Slniečko  

Pomôcky: výkres A4, dierkovač, noţnice cik-cak, vlna, farbičky, maketa slniečka/ príloha C/ 

Postup práce: obkresli si podľa makety slniečko / príloha C/, vystrihni ho pomocou noţníc 

cik- cak, aby bol pekný okraj. Dierkovačom urob okolo celého slniečka dierky. Nastrihaj si 

z vlny asi 10 cm pásiky- toľko pásikov, koľko máš okolo slniečka dierok. Prehni pásik vlny 

na polovicu- spojenú časť  vlny prevliekaj cez dierky- konce vlny pretiahni cez očko...Takto 

pokračuj okolo celého slniečka. Nakoniec 

dokresli oči, nos a ústa.  

Namiesto vlny si môţeš nastrihať noţnicami 

cik – cak pásiky z papiera a okolo celého 

slniečka ich môţeš prilepovať.  

Uţ slniečko ide spať za horičky za hory,  

uloţí ho jeho mať do ruţovej komory,  

na vankúšik mäkký, biely, zaspieva mu :  

„Hali- beli, búvaj, moje zlaté dieťa,  

nech ti zlaté hviezdy do úsvitu svietia. 

Ľudmila Podjavorinská 
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Šitie- stehy                              Kto sa neučí- nevie... 

Máš radosť, keď môţeš pomáhať svojej mamičke? Určite áno. Nauč sa niekoľko základných 

stehov a urobíš si veľa krásnych darčekov pre svojich najbliţších- mamičku, otecka aj pre 

starých rodičov a súrodencov. 

1. Základné stehy 

- Zadný steh- ihlou sa naberá rovnaký počet nití 

 tkaniny dozadu aj dopredu tak, ţe sa naberú najprv  

zadné nite a ihla sa vypichne dopredu po odrátaní 

 rovnakého počtu nití 

 

- Predný steh- ihla sa vpichuje a vypichuje v pravidelných 

 vzdialenostiach podľa odpočítaných nití alebo odhadom 

 

- Retiazkový steh- základný retiazkový steh tvoria slučky 

kladené v rade za sebou. Šije sa zhora nadol, ihla sa 

zapichuje do slučky a vypichuje cez určitý počet nití  

 

- Kríţikový steh- je najrozšírenejším stehom.  

        

 

2. Precvič si v štvorcovej sieti kreslenie kríţikového stehu- prekresli a vymaľuj 

     x                     

     x x                  

     x  x                 

     x   x                

     x    x               

     x     x              

     x    x               

     x   x                

     x  x                 

     x x                  

x x x x x x x x x x x              

 x        x               

  x      x                

   x x x x x                 
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Práca s materiálom- modelovanie   Ak nepoznáš svoju chybu, urobíš ďalšiu... 

Krásne jesenné obdobie láka deti tráviť chvíle v prírode. Zubaté slniečko ešte zohrieva zem. 

Príroda sa pomaly pripravuje na dlhú zimu. Prejdime sa ešte po okraji lesa- moţno nájdeme 

zabudnutý  hríbik, plávku alebo krásnu červenú muchotrávku.  Nazbieraj niekoľko listov . 

Urobíme si krásnu spomienku na jeseň.  

1. Pomenuj huby 

 

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

               

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

2. Modelovanie 

Priprav si modelovaciu hmotu- plastelínu. Podloţku poloţ na lavicu, aby si ju neušpinil celú.  

Vypracuj plastelínu rukami, aby sa dala tvarovať- vymodeluj podľa obrázkov aspoň dva 

druhy rôznych húb.  Nezabudni, ţe muchotrávka je jedovatá huba !  

3. Spomienka na jeseň - Nezabudol si na listy ?  Prichystaj si ich, ideme pracovať  !  

Materiál : výkres A5, vodové farby, štetec, listy.  

Postup: Vyber si dva listy, ktoré Ti pripomínajú hubu- hlúbik a klobúk, zadnú stranu natri 

farbou a pretlač na výkres- podarí sa Ti aj pomocou listov vytvoriť huby ?  
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Práca s materiálom- modelovanie           Cvičenie dáva umenie... 

Kaţdé ráno – počas školského roka sa kaţdý ţiak- aj Ty – stávaš účastníkom cestnej 

premávky ako chodec  alebo ako cestujúci v autobuse. Kaţdý účastník cestnej premávky musí 

dodrţiavať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Veľmi dôleţité je poznať 

dopravné značky a riadiť sa podľa nich.  

1. Dopravné značky- Pomenuj dopravné značky- spoj čiarou 

                                                                                                               

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                       

2. Urobme si dopravné značky 

Materiál: plastelína, omaľovanky dopravných značiek/ príloha D/, špajle, lepiaca páska 

Postup: Vymaľuj si dopravné značky z prílohy, vystrihni. Pomocou lepiacej pásky prilep na 

zadnej strane značku o špajlu. Vyrob si stojan a zapichni do neho dopravnú značku na špajli. 

     Prines si autíčka, zahrajte sa ! 

 

Stoj, daj prednosť v 

jazde 

Nemocnica 

Zákaz státia 

Priechod pre chodcov 

Cestička pre chodcov 

Cestička pre cyklistov 

Nerovnosť vozovky 

Práca na ceste 
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Stravovanie                                                                               Zdravá strava- základ zdravia... 

Ako by sme sa mali stravovať, čo je dôleţité pre správny vývin? Základom správnej výţivy je 

zdravá strava – dostatok tekutín – pohyb na čerstvom vzduchu. 

1. Usporiadaj podľa poradia, ako by mali nasledovať jednotlivé jedlá dňa / doplň 

správne čísla/                                                                                                        

                                                                       

  

                                                                                                            

       

 

2. Zapíš svoj celodenný jedálny lístok 

Raňajky  

Desiata  

Obed  

Olovrant  

Večera  

  

3. Nezabudni na pohyb na čerstvom vzduchu  

 

  5 

  4 

  2 

  3 

  1 

OBED 

RAŇAJKY 

OLOVRANT 

VEČERA 

DESIATA 
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Stravovanie - pečenie medovníčkov                                                  Hlad je najlepší kuchár... 

                                        Vianoce sú predo dvermi ,čas ten letí, tak už ver mi.   

                                         Rodina je vtedy spolu, sadnime si všetci stolu. 

                                                     Upečieme medovníčky, pre bratov a pre sestričky.                                                                                                                                                                          

 

 PRÍSADY 

600 g hladkej múky, 200g práškového cukru, 150g masla, 3 vajíčka, 6 PL medu, 1 ČL sóda 

bikarbóny, 1ČL mletej škorice, 1 ČL perníkového korenia, 1 rozšľahané vajíčko na potretie, 

na polevu 1 bielko, 150 g práškový cukor, pár kvapiek citrónovej šťavy 

POSTUP : Všetky prísady spracujeme, necháme odstáť na chladnom mieste aspoň 2 hodiny. 

Vyvaľkáme na hrúbku 3 mm a vykrajujeme rôzne tvary. Plech vyloţíme papierom na pečenie, 

na ktorý ukladáme vykrojené medovníky. Medzi jednotlivými kusmi necháme medzeru, aby 

sa neprilepili. Pečieme pri teplote okolo 180°C asi 5-15min podľa veľkosti medovníkov. 

Upečené medovníky vytiahneme z rúry a potrieme ešte za horúca s rozšľahaným vajíčkom. 

Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom, môţeme pridať aj potravinové farbivo. 

                                                     

1. Úloha- precvič si zdobenie medovníčkov na papieri 
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Svet okolo nás                        Čo dom, to iná obyčaj v ňom... 

Vianoce- najkrajšie sviatky v roku. Vianočné obdobie sa začína mesiac pred Štedrým dňom 

zapálením prvej sviečky na adventnom venci. Vianočné sviatky sa slávia na celom svete, ale 

líšia sa ľudové zvyky a tradície. Medzi najznámejšie zvyky a tradície na Slovensku patria:  

         

Vianočný stromček a darčeky  Adventný veniec            Vianočná ruţa        Medovníčky 

                      

                 Betlehem 

1. Vymaľuj si obrázky s vianočnou tematikou 
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Práca s materiálom – montáţ a demontáţ                                        Aká práca- taká pláca... 

Ľudia si od nepamäti stavali svoje obydlia. Na ich stavbu pouţívali dostupný materiál- 

v minulosti hlavne drevo. V súčasnosti sa na stavbu domov pouţíva rôzny materiál ako sú 

tehly, kvádre, panely. Ľudia, podľa toho kde ţijú, si stavajú rôzne obydlia.  

1. Vieš pomenovať tieto druhy obydlí ? / pomôcku máš v zátvorke, samozrejme 

v nesprávnom poradí / 

                        

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

/ típí- indiáni, jurta- mongolskí pastieri, iglu- eskimáci/ 

2. Moderné stavby v súčasnosti 

       

3. Postav stavby z kociek, doplň do tabuľky počet kociek na poschodiach 

1. poschodie     

2. poschodie  

3. poschodie  

Počet kociek spolu:  

4. Postav stavbu z kociek podľa plánu 

  

 

 

  

Môj vysnívaný dom- stavba domu z kociek – ako by mal vyzerať môj vysnívaný dom. 

 

 3  2  2  2  3 

 3 

2

2 

 2 

 3 

 1 
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Práca s papierom- Moje mesto                      Dobré sa samo chváli... 

Pri práci s papierom musíme bezpodmienečne dodrţiavať bezpečné zaobchádzanie 

s noţnicami, dodrţiavame návyky úpravy pracovného miesta, šetríme s papierom, 

nezabudneme na hygienické návyky- čistota rúk a pracovného miesta. Veľmi dôleţitý  je aj 

zber starého papiera, aby sme chránili prírodu a lesy. Pri príprave na budúce povolanie sa 

pokúsime vypracovať model Moje mesto. 

1. Práca v skupinách- ţiaci sa rozdelia do štyroch skupín- kaţdá skupina bude vyrábať 

iný druh predmetov pomocou makiet. Vymaľovať obrázky, dokresliť na domy okná 

dvere, vystrihnúť.  

Materiál – papiere A4, farebný papier, noţnice, lepidlo, farebná krieda, makety/ 

prílohy E, F, G, H/, veľký baliaci papier 

listnatý strom  ihličnatý strom 

 

                                                     

domček                                                              

           skladací dom 

Po ukončení prác v skupinách zo všetkých výrobkov vytvoríme mesto. Prilepíme na veľký 

baliaci papier. Dokreslíme ulice, slnko, oblaky, poprípade môţeme dotvoriť motýľmi.   

 



23 
 

Práca s materiálom             Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel... 

Od polovice januára do polovice februára prebieha na školách zápis do 1. ročníka. Pamätáte 

sa ako ste prišli prvý krát do našej školy spolu s rodičmi, aby Vás zapísali do školy ? tešili ste 

sa do školy a tešíte sa aj teraz ? Veď kaţdý si musí plniť povinnosti a musí mať prácu – tak to 

v ţivote chodí. Potešme našich budúcich prváčikov a pripravme im na ich dôleţitý deň- zápis 

do prvého ročníka, malé prekvapenie.   

1. Darček pre budúcich prvákov - Počítadlo 

Materiál : popkorn, špajla, modelovacia hmota / na vzduchu tvrdnúca- KERAPLAST , DAS/ 

Postup : vypukáme v mikrovlnke popkorn, necháme ho vychladnúť – ešte za tepla ho po 

jednom napichujeme na špajlu – 10 kusov na jednu špajlu. Pripravíme si stojan na počítadlo 

z modelovacej hmoty – môţe to byť tvar kornútku na zmrzlinu alebo kocka. Špajlu čo najskôr 

zapichneme do bokov stojana, pretoţe modelovacia hmota na vzduchu stvrdne,  

           

2. Náhrdelník 

Určite si „ vypukáme „ viac balíčkov popkornu – aj na zjedenie , aj na ďalšiu prácu. Môţeme 

si vytvoriť pekný náhrdelník.  

Materiál : popkorn, niť, ihla 

Postup : navlečieme si niť do ihly a prepichujeme opatrne popkorn – potrebujeme naozaj 

kľudnú ruku, pretoţe určite sa popkorn po prepichnutí prelamuje a nedá sa napichnúť. Však ? 

Samozrejme šetríme materiálom a prelomený popkorn zjeme. Dúfam, ţe nám ostane pre 

kaţdého na jeden náhrdelník, ak nie – nevadí – vyskúšali sme si navliekanie, prácu s ihlou. Po 

ukončení náhrdelníka – navliekania – urobíme uzlík alebo obidva konce nite zviaţeme.  

Prajem Vám príjemnú prácu a DOBRÚ  CHUŤ ! 
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Stravovanie                                                            Dobrý začiatok- polovica úspechu... 

Ak sa chceme naučiť slušne jesť, musíme dbať na zásady slušného správania pri jedle. 

Stolovanie je súhrn pravidiel, ktoré sa týkajú hygieny, prestierania stola a správneho 

správanie sa pri jedle. Stolovanie označuje aj úpravu stola.   

   

príbor                              taniere                                     pohár             obrúsky 

1. Slávnostné  stolovanie - ukáţky              

                

2. Úloha- Vytvor ozdobný obrúsok v štvorcovej sieti, pouţi rôzne farby 

Dokonč !            Vytvor ozdobný obrúsok! 

  

 

      

3. Prestri stôl pre svojich spoluţiakov v cvičnej kuchyni 

 

x x x x x x x 

 x x    x x 

 x   x  x  x 

x   x   x 

x  x  x  x 

x x    x x 

x x x x x x x 
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Práca s papierom- Valentínky                                                  Desať ráz premysli a raz rob... 

Srdiečka sa posielajú a všetci sa radi majú...     Valentín je sviatok krásny, uţi si ho v láske, 

šťastí...   Valentínska básnička písaná z úprimného srdiečka. Venovaná len Tebe mamička...     

14. február- deň sv. Valentína. Je to sviatok všetkých zaľúbených. Počas tohto dňa je zvykom 

vyjadriť lásku svojim blízkym- rodičom, priateľom. Je mnoho spôsobov ako vyjadriť svoju 

lásku- kvetmi, drobnými darčekmi, Valentínkami- sú to pozdravy v tvare srdca. Najlepšie 

však vyjadríme svoju lásku rodičom tým, ţe ich budeme počúvať a robiť im radosť svojim 

učením a správaním. 

1. úloha- niekoľko nápadov na Valentínky 

Záloţka so srdiečkami 

 

 

 

 

Valentínsky pozdrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMIČKE   

        Z LÁSKY 

             TVOJ   

SYN 

              FERKO   

OCKOVI 

  ZO    SRDCA 

TVOJA  DCÉRA 

            
EVIČKA 

ĽÚBIM  ŤA 

BABKA AKO NIK, 

JA TVOJ MALÝ 

MAŠKRTNÍK 

TVOJ VNÚČIK 

JOŢKO 



26 
 

Svet okolo nás                 Lepšie je opýtať sa, ako nevedieť... 

Zvieratá ţijú s človekom od dávnych čias. Človek chová zvieratá najmä pre úţitok z nich- 

mäso, mlieko, vajcia, ale aj pre potešenie a okrasu. Zvieratá, ktoré chováme pre úţitok voláme 

úţitkové hospodárske zvieratá.  

1. Úţitok z domácich zvierat – vymaľuj okienko podľa  úţitku zo zvierat 

 mäso mlieko vajcia vlna koţa 

Sliepka      

Hus      

Ovca      

koza      

 

2. Pomenuj  obrázky hospodárskych zvierat - vymaľuj ich 

            

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

                                                

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

3. Zvieracie rodinky 

baran ovca jahňa  kôň   

kohút    cap   
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Práca s papierom – leporelo               Koniec dielo chváli... 

Leporelo je harmonikovo skladaná kniha, spravidla bohato ilustrovaná, s minimom textu a 

nízkym počtom strán. Kaţdá ilustrácia, prípadne fotografia, sa väčšinou nachádza na 

samostatnej strane. Jednotlivé strany sú navzájom zlepené alebo zošité za bočný okraj, takţe 

celú knihu je moţné zloţiť do balíčka alebo rozloţiť do dlhého pruhu. 

1. Vystrihni si domáce hospodárske zvieratá – vymaľuj / príloha I / 

2. Výroba leporela 

Materiál : farebný papier A5, lepidlo, vystrihnuté domáce hospodárske zvieratá, lepiaca 

páska, fixy, noţnice 

Postup : Na farebný papier prilepíme vystrihnuté domáce hospodárske zvieratá- kaţdé na 

papier inej farby. Snaţíme sa umiestniť obrázky do stredu farebného papiera. Pod obrázok 

napíšeme celú zvieraciu rodinku. Dva papiere s nalepenými obrázkami poloţíme vedľa seba 

tak, aby bola medzi nimi malá medzera- asi 1 mm a prelepíme z oboch strán lepiacou páskou. 

Takýmto spôsobom vedľa seba prilepíme všetky farebné papiere s obrázkami.Skladáme raz 

na jednu, raz na druhú stranu ako harmoniku. Prvý list ostane prázdny bez obrázka- napíšeme 

tam ozdobným písmom názov leporela. 

 

Vzor:  

 

 

 

     

3. Zvieracie rodinky 

býk   

králik   

hus   

kanec   

 

4. Navštívte ţiakov nultého alebo prvého ročníka. Podarujte im leporelá. 

 

 

 

 

                     

kôň- kobyla- ţriebä 

 

          

cap- koza- kozľa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Text
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ilustr%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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Kútik ţivej prírody- predpestovanie  Kto na jer neseje, ani na jeseň nezbiera úrodu... 

Ovocie a zelenina má vo výţive človeka nezastupiteľné miesto . Obsahujú vitamíny 

a minerálne látky potrebné pre zdravý vývoj človeka. 

                                       

1. Poznávanie zeleniny- pomenuj, zapíš 

     

 

  

 

 

2. Pestovanie reďkovky do debničky 

Najdôleţitejšie podmienky klíčenia semien– VODA-  VZDUCH - TEPLO 

Pomôcky: debnička, zemina, semená reďkovky, papier na dno debničky 

Postup: Dno debničky vystelieme papierom, nasypeme zeminu- asi do polovice, zarovnáme 

a mierne pritlačíme, dosypeme do vrchu debničky. Urobíme si paličkou riadky 1 cm hlboké 

asi 5 cm od seba a sejeme semienka reďkovky – jemne prikryjeme zeminou- polejeme. Po 

vzídení jednotíme – pretrhávame na vzdialenosť 3- 5 cm, aby sa vyvinuli pekné buľvičky. 

Opatrne kypríme pôdu, zalievame. Na začiatku môţeme prikryť fóliou. Drţíme na teplom 

a svetlom mieste- najlepšie na parapete. Úrodu zbierame postupne ako dorastá.  
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Práca s materiálom – Stavba domu           Práca chvatná- málo platná... 

Postaviť si vlastný dom a mať kde bývať, je asi snom kaţdého človeka. Kaţdý si vie 

predstaviť ako by mal ten jeho vysnívaný dom vyzerať. Skutočnosť moţno bude trochu 

inakšia, ale nevadí. Určite sa v ňom bude dobre bývať a hlavne tam budeme šťastní. Postaviť 

dom nie je také jednoduché.  

1. Pomenuj robotníkov na stavbe / pomôcka pod obrázkami/ 

 

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

( stolár, maliar, inštalatér, pokrývač, murár) 

2. Spoj čiarou správne slovné spojenia s obrázkami 

                                                               

   

 

3. Pomocou kociek v stavebnici si postav svoj dom- pracujte vo dvojiciach 

Porovnajte domy v skupinách- koľko majú poschodí, koľko okien, dverí, premysli koľko by 

ste chceli izieb, ako sa volajú miestnosti v dome, kto v dome býva.  

 

rozostavaný 

dom 

projekt na 

stavbu domu 

stavebný 

materiál 

stavebný stroj- 

miešačka 
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Rastliny- Kútik ţivej prírody    Komu sa nelení- tomu sa zelení... 

Je jar. Opäť sa musíme postarať o izbové rastliny v kútiku ţivej prírody a na chodbách školy. 

Počas celého obdobia sme rastliny polievali 2 krát týţdenne. Z izbových rastlín odstránime 

staré, suché listy. Rastliny, ktorým sa korene pretláčajú z črepníka von, presadíme do 

väčšieho črepníka.  

1. Zopakuj si ako sa staráme o izbové rastliny/ doplň hlásky do slov a slová napíš/  

P O L . . . . N I E                                 .............................................................................. 

U T . . R . N I E  P R A . . U               .............................................................................. 

P R E S . . . . N I E                              .............................................................................. 

P R I H N . . . . . N I E                         .............................................................................. 

O D S T R A . . . . N I E   L I S . . V   .............................................................................. 

2. Presádzanie izbových rastlín 

Pomôcky pri presádzaní- črepník, zemina, krhlička, podloţka na pracovný stôl 

Postup práce -  a) výber správneho kvetináča- väčší ako pôvodný 

 b) vyklopenie rastliny- uvoľnenie starej zeminy 

c) drobné kamienky na dno črepníka     

d) zasadenie rastliny 

e) dosypanie zemina a mierne utlačenie 

f) zavlaţenie rastliny 

                                      

3. Polievanie izbových rastlín 

Polievanie – zavlaţovanie izbových rastlín je veľmi dôleţité. Dodrţiavame zásady pri 

polievaní- polievame odstátou vodou- vlaţnou, častejšie do misky, keď ostane voda po 2 

hodinách v miske- vylejeme ju- rastlina ju nepotrebuje. 
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Práca v domácnosti          Dobré deti- najväčšia radosť rodičov... 

Vitajte v kuchyni. Umyli ste si ruky? Samozrejme, ţe je to dôleţité. Najmä tam, kde sa 

pripravuje potrava pre deti. Najdôleţitejšou časťou bytu je kuchyňa, pretoţe práve tu sa 

pripravuje potrava. Na kaţdý druh bytového zariadenia- drevo, kov, plasty alebo sklo sa 

pouţívajú iné čistiace prostriedky. 

1. Drevené časti nábytku – prach z nich odstraňujeme mäkkou, čistou a suchou 

prachovkou.  

              

2. Kovové a sklenené časti nábytku – čistíme vodou so saponátmi ma to určenými. 

                  

3. Plastové časti nábytku-  

                          

Nábytok chránime pred priamym pôsobením vody, pre nadmerným teplom a pred vplyvom 

priameho slnečného ţiarenia. Ak chceme, aby nám nábytok čo najdlhšie slúţil, treba ho 

pravidelne udrţiavať a chrániť pred poškodením. 
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Práca s materiálom- Veľká noc           Učený nikto z neba nespadol... 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky  sú  najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá 

na marec alebo apríl.  Hlavné tradície ako šibačka, oblievačka, či zdobenie kraslíc ľudia 

dodrţiavajú dodnes. K šibaniu patrí odmena v podobe vajíčok, či sladkosti, ale aj verše 

a vinše.                                                                                  

Šibi-ryby , mastné ryby, kázal otec i mamička, 

abys dala tri vajíčka, 

            jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené. 

1. Vymaľuj si veľkonočné vajíčka 

                               

2. Veľkonočné vajíčko- naozaj 

Materiál: vyfúknuté vajíčko/ ak máš obavy, ţe sa Ti rozpučí- popros mamičku, nech Ti uvarí 

vajíčko na tvrdo/, fixy, voskovky, vodové farby, lepiaci farebný papier, lepidlo, dierkovač 

Zdobenie : A ) Vyzdobíme vajíčko fixami 

 B ) Dierkovačom si narobíme bodky z lepiaceho farebného papiera, prilepujeme  

             C ) Vzory urobíme voskovkami- pretrieme vodovými farbami 

             D ) Z farebného papiera nastriháme tenké pásiky- 3 mm- prilepujeme  

FANTÁZII  SA  MEDZE  NEKLADÚ- VYMYSLI   AJ  NIEČO  INÉ  ! 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
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Práca s papierom                      Kaţdý dobrý, môţe byť lepším... 

Jednotlivé druhy papiera, ktoré pouţívame v škole, v školskom klube aj doma sa od seba líšia 

hrúbkou, hladkosťou, pevnosťou aj farbou. Najznámejšie druhy, ktoré pouţívame sme si uţ 

spomínali. Budeme porovnávať jednotlivé druhy papier a výsledky pozorovania zapisovať.   

1. Porovnávanie hmatom 

Materiál: pásiky papiera- fotografický, výkres, náčrtníkový, krepový, farebný 

Postup:  Hmatom zisťujeme, či je papier hladký alebo drsný, tenký alebo hrubý, zapisujeme 

PAPIER hladký alebo  drsný Tenký alebo hrubý 

fotografický   

výkres   

náčrtníkový   

krepový   

farebný   

 

2. Vzorkovník papierov 

Materiál: šablóna na strihanie papiera- 10 x 7 cm, lepidlo, podkladový papier, kancelársky, 

zošitový, novinový, výkres, náčrtníkový, farebný, farebný lepiaci, krepový, noţnice 

Postup: Pomocou šablóny na strihanie si vystrihneme z papiera určený tvar, postupne si 

berieme ostatné druhy papierov a vystrihujeme kaţdý ďalší stále o 1 cm kratší. Zoberieme si 

podkladový tmavý papier veľkosti 10 x 7 cm a k nemu prilepíme k hornému okraju najväčší- 

kancelársky papier, na neho menší a menší, aby prečnieval dolný okraj. Na dolný 

prečnievajúci okraj napíšme názov príslušného druhu papiera. 

 

VZOR: 
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Rastliny- Liečivé rastliny              Kto neskoro chodí, sám sebe škodí... 

Liečivé rastliny sú veľmi vhodné na domáce liečenie, no majú svoje miesto aj v modernej 

liečbe, hlavne v kozmetike. Účinné látky majú liečivé rastliny uloţené v rôznych častiach: 

v kvetoch, listoch, kôre, semenách. Preto sa zbierajú iba jednotlivé časti liečivých rastlín. 

Kým sa vyberieme do prírody zbierať liečivé rastliny, musíme ich najprv poriadne poznať. 

V tom nám pomôţe Atlas liečivých rastlín, kde si ich môţeme vyhľadať.  

1. Poznávanie liečivých rastlín / vyhľadaj v Atlase liečivých rastlín a pomenuj/- napíš 

obidva názvy liečivých rastlín 

                 

 

2. Pozorovací hárok- práca s Atlasom liečivých rastlín 

 Čas zberu Zbieraná časť                 Pouţitie 

Materina dúška    

Jahoda obyčajná    

Podbeľ liečivý    

 

3. Doplňovačka - doplň do stĺpcov rozprávkové bytosti alebo zvieratá 

            

            

          V  

Z B E R - R A S T L Í N 

          L  

          A  
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Deň Zeme – 22. apríl          Čo môţeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra... 

Uţ od roku 1970 je 22. apríl venovaný našej Zemi. Ide o sviatok, ktorý upozorňuje na ničenie 

ţivotného prostredia a hlavne na moţné riešenia ako chrániť naše ţivotné prostredie. 

Pozorujme a chráňme našu prírodu - odvďačí sa nám svojimi darmi – čistý vzduch, nezávadná 

voda, zdravá pôda, čisté lesy a spokojné zvieratá v nich. 

1. Vedomostná úloha – roztrieď ihličnaté a listnaté stromy do tabuľky 

jabloň, borovica, smrek, lipa, breza, čerešňa, jedľa,  javor 

   

                     

                                                          

2. Puzzle – rozdelíme sa do skupín po troch.  Kaţdá skupina dostane obálku 

s rozstrihaným obrázkom zvieraťa, kvetu, lúky, lesa. Obrázky sú rozstrihané na rôzne 

geometrické tvary. Úlohou ţiakov je na povel, čo v najkratšom čase poskladať 

obrázok do pôvodného tvaru.  

3. Hádanky            Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. / OBEN/                                                                                        

                             Studený hosť na strechu nám búcha.  / CEVODAĽ / 

4. Práca s papierom  

Materiál : farebný papier, lepidlo, maketa zemegule / príloha J/ 

Postup:  podľa modelu zeme sa pokúste vytrhávaním z farebného   papiera a nalepovaním 

vytvoriť svoju zemeguľu.     

 

Listnaté stromy Ihličnaté stromy 
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Svet okolo nás – Separovaný zber                                               Usilovnosť všetko premôţe... 

Separovaný zber je zber oddelených zloţiek komunálnych odpadov. Ak budeme správne 

triediť odpad, umoţníme tak jeho ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok, 

ktorý môţeme opäť pouţiť. Ušetríme tak prírodné zdroje a ochránime ţivotné prostredie pre 

nás i pre ďalšie pokolenia. 

1. Nádoby na separovaný odpad 

                                

         Komunálny odpad                  Papier                        Plasty                        Sklo 

2. Roztrieď odpad do nádob – vymaľuj podľa druhu odpadu 

noviny tehly plechovky sklenená fľaša kelímok z jogurtu 

časopis okenné sklo sáčky hliníkové fólie letáky 

kartóny z topánok Pet fľaše klince drevené dosky krabice z mlieka 

 

3. Výrobky z odpadových materiálov- vrchnáčiky z PET fliaš – nalepovanie 

A) Váza s kvetmi  

B) Mapa Slovenskej republiky podľa krajov  
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Svet okolo nás - jarné upratovanie                       Dobrá rada nad zlato... 

Konečne svieti teplé jarné slniečko. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku. V domácnosti sa 

o to postará mamička, ale určite s radosťou prijme pomoc svojich detí. Najviac jej pomôţeme 

s utieraním prachu, skladaním si svojich vecí a odkladaním hračiek. Aby mohlo slniečko 

nakuknúť do bytov a tried musia byť čisté okná. Na okná sa pouţívajú špeciálne čistiace 

prostriedky, výber však necháme na mamičke. 

                                                         

1. Jarné okno- Na skrášlenie triedy na jar si vyrobíme okno s kvetmi a motýlikmi 

z papiera.  

Pomôcky : pravítko, ceruza , noţnice, lepidlo, výkres, farebný papier, vodové farby 

Postup : Na výkres si nakreslíme okno- môţe byť aj hranaté, vymaľujeme rámy okna 

a sklá podľa výberu, z farebného papiera si vystrihneme kvety rôznych farieb, 

prilepíme na parapetu okna, môţeme dotvoriť aj motýľmi, ktoré poletujú v záhrade. 

Môţeme vyrobiť veľké okno, aj malé okná na nástenku. Ukáţka vydarených prác 

ţiakov : 

     

        Urobíte si podobné okná ?       Tak s radosťou do práce, nech sa vydaria. 
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Práca s papierom – Deň matiek                     Aká matka, taká Katka... 

Druhá májová nedeľa uţ tradične patrí všetkým mamám. Práve v tento deň je čas im povedať 

ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás 

znamenajú. Všetci vieme, ţe jeden deň v roku nestačí... 

1. Vyzdob srdiečka 

 

 

 

 

  

 

2. Urob pozdrav pre mamku 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Básničky na pozdravy pre mamičku 

MÁM  RÁD  KVETY, ĽÚBIM  VTÁČKY, KAŢDÚ  HRAČKU  MALIČKÚ, 

NO  NAJVÄČŠMI  ZO  VŠETKÉHO  ĽÚBIM  SVOJU  MAMIČKU. 

  MAMKA  MOJA  ZLATÁ,  MAMIČKA,                                       

    TEBE  PATRÍ  TÁTO  KRÁSNA  KYTIČKA.  

 

  

                                                                                                  

                                                                                                        

PRE   MAMIČKU  MOJU  MILÚ, 

     

    KTORÚ  RADA  MÁM, 

    

VEĽKÉ  SRDCE  NAMAĽUJEM 

    

 Z LÁSKY  JEJ  HO  DÁM... 

     

    TVOJA   

ZUZKA 
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Svet okolo nás – Bezpečne na ceste                        Pomaly ďalej zájdeš... 

Najväčšiu dopravnú nehodovosť spôsobujú deti a mládeţ vo veku 6 aţ 14 rokov. Príčiny 

nehôd spočívajú hlavne v nedisciplinovanosti a nedodrţiavaní pravidiel cestnej premávky, 

pretoţe aj chodec a cyklista sú účastníkmi cestnej premávky. Blíţia sa letné prázdniny. Budeš 

si dávať na seba pozor a dodrţiavať pravidlá cestnej premávky? 

1. Prever si svoje vedomosti z dopravnej výchovy v malom testíku 

1. Po ktorej strane vozovky bez chodníka chodia chodci ? 

A) po pravej 

B) po ľavej 

2. Kedy môţem prejsť cez cestu na druhú stranu ?  

A) kedy sa mi zachce 

B) keď sa rozhliadnem naľavo a napravo, potom ešte raz naľavo a prejdem 

3. Čo znamená na semafore pre chodcov zelený panáčik ? 

A) voľno 

B) stoj 

4. Na čo upozorňuje táto dopravná značka ?  

A) pieskovisko                      

B) stavba domu   

C) práca na ceste                                          Správne odpovede: / 1.B, 2.B, 3.A, 4.C/ 

2. Vymaľuj semafor pre chodcov a pre autá 
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Svet okolo nás – Oblečenie                  Šaty robia človeka... 

Odev alebo oblečenie je súhrn výrobkov z rozličného materiálu, ktoré slúţia na ochranu a 

ozdobu ľudského tela. Okrem ochrannej funkcie oblečenie môţe tieţ fungovať ako forma 

skrášľovania a je výrazom osobného vkusu. Špecifickým druhom oblečenia je obuv. 

Oblečenie aj obuv sa môţe rozlišovať podľa toho, kto ho nosí- ţeny, muţi deti.  

1. Rozlišuj oblečenie – pomenuj – zapíš do tabuľky 

Ţenské Muţské Detské 

   

   

   

       

                                                      

2. Oblečenie podľa ročných období – napíš aspoň 3 druhy oblečenia 

Zimné oblečenie___________________________________________________________ 

Letné oblečenie ___________________________________________________________ 

3. Módne okienko – zahraj sa na módneho návrhára 

 Navrhni na papier moderné oblečenie pre chlapca alebo dievča – akoby si to navrhol pre seba 

alebo pre kamaráta- kamarátku. Oblečenie aj s doplnkami musí spĺňať 3 podmienky- vkusné, 

estetické a oblečenie na jar- leto. Chlapci môţu navrhnúť oblečenie na šport, poprípade aj 

doplnky pre beţné nosenie.  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Predmet
http://sk.wikipedia.org/wiki/Materi%C3%A1l
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochrana&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudsk%C3%A9_telo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vkus
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Stravovanie - príprava pokrmov               Kaţdý začiatok býva ťaţký... 

Veľmi dôleţitou súčasťou zdravého spôsobu ţivota je prijímanie dostatočného mnoţstva 

tekutín. Hovoríme tomu pitný reţim. V priebehu dňa by sme mali vypiť asi 8 pohárov vody, 

čo je asi 1,5 – 2 litre. Ak pravidelne nedopĺňame tekutiny, telo je unavené, vyčerpané 

a pobolieva nás hlava. Na uhasenie smädu je pre naše telo najlepšia obyčajná voda, minerálna 

voda, ovocný dţús a čaj. 

1. Spoj čiarami obrázok so správnym nápojom 

              

 

 

 

2. Pripravme si osvieţujúci nápoj - Jahodový kokteil (rozpis pre 4 osoby) -mliečne 

kokteily! Sú zdravé, výţivné, výborné chutia a sú nenáročné na ingrediencie, prípravu 

a čas 

Potrebujeme: 

- 1 l vychladnutého polotučného mlieka  

- 300 g čerstvých jahôd alebo kompótu  

- 2 polievkové lyţice dţemu 

- 1 balíček vanilkového cukru 

- 4 polievkové lyţice kryštálové cukru 

- 4 jahody na ozdobenie 

Postup: Všetky ingrediencie  vloţíme do mixéra a šľaháme pribliţne 3 minúty. Nalejeme do 

vysokých pohárov a ozdobíme jahodou, prípadne i lístkami mäty.  

                               

OVOCNÝ 

DŢÚS 

ČAJ OBYČAJNÁ 

VODA 

 

MINERÁLNA 

VODA 
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Stravovanie                                                                                    S pravdou najďalej zájdeš... 

Veľmi jednoduché je sadnúť si doma alebo v školskej jedálni k stolu a pekne sa najesť. 

Rozmýšľali ste uţ niekedy, kto to musel všetko pripraviť, uvariť, nakúpiť ?  Potrebujú dospelí 

veľa času na prípravu jedál, vedeli by ste si predstaviť, ako sa pripravujú jedlá a ako sa 

pripravujú ţiaci na svoje budúce povolanie ?  

1. Vyhľadaj v štvorsmerovke povolania, ktoré súvisia so stravovaním- vymaľuj  

      / vypíš ich na čiaru- pomôcka – šípka určuje smer/ 

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

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

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

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

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

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

Hlásky, ktoré si nevymaľoval vypíš na riadok.............................................................................. 

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

2. Napíš odpoveď na otázku z 1. úlohy 

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

3. Predstav si, ţe si cukrárom – ozdob zákusky a torty 

Pokračuj v zdobení:      Ozdob tortu a nakrájaj: 

  

 

 

 

 

 

P R E D A V A Č K A 

Č R M Í M R Á CH U K 

B Á Ä C U K R Á R Y 

S K S I CH C E L B Y 

Ť E IA ? K Í N Š A Č 

N P R A P Í Š T O ! 
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Svet okolo nás                                  Zdravia a priateľov nikdy nie je dosť... 

Blíţia sa prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale prázdniny 

predstavujú veľké riziko úrazu a poranenia. V tomto období je 100 % nárast detských úrazov.  

Najčastejšie úrazy a poranenia a I. pomoc 

Porezaná ruka – krvácajúcu ruku musíme drţať zdvihnutú – krvácanie sa zastaví. Na ranu 

priloţíme obväz a previaţeme. 

Bodnutie hmyzom – postihnuté miesto ochladzujeme ľadom alebo studeným obkladom. 

Úpal – priveľa slnka škodí- červená a horúca tvár, bolenie hlavy- zvracanie. To sú hlavné 

príznaky úpalu. Okamţite prejsť do chládku, hlavu ochladzovať namočeným uterákom. Úpalu 

predchádzame pokrývkou hlavy- šiltovka, pitím veľa tekutín, natieranie sa opaľovacím 

krémom, slnečné okuliare.  

Popáleniny- postihnuté miesto okamţite chladíme studenou vodou- aspoň 20 minút. Časti 

odevu nestrhávame, popálené miesto prikryjeme čistou tkaninou, mikroténovým vreckom. 

Zlomeniny- končatinu nenaprávaj. Znehybníme ju pod aj nad zlomeninou. Otvorenú 

zlomeninu prekryjeme čistou látkou. 

 

             

112  -  záchranná sluţba, hasiči, polícia 

155 -  prvá pomoc – záchranka 

158 – poţiarna záchranná sluţba - hasiči 
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Svet okolo nás – Nákupy              Komu niet rady, tomu niet pomoci... 

Je viac moţností ako pomôcť mamičke. Povysávame alebo pozametáme kuchyňu. Utrieme 

prach. Umyjeme riad alebo dláţku. Môţeme však mamičke pomôcť z nákupmi alebo dokonca 

ísť na nákup. Mamička napísala na lístočky, čo treba nakúpiť: 

                                       

 

 

 

 

 

 

1. Vyhľadaj, v ktorom obchode aký tovar kúpiš- vymaľuj krúţok pri tovare podľa 

obchodu , kde ho kúpiš napr. párky- mäso – údeniny 

                   

                         

                                                                                                                                                          

                             

2. Zahrajte sa – V obchode 

           

 

Párky 

Roţky 

Chlieb 

Vajíčka  

Zubná pasta 

Saláma 

Šampón 

Kryštálový cukor 

Zemiaky 

Banány 

Maslo 

Múka 
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Stravovanie – Pečieme                             V zdravom tele, zdravý duch...  

Blíţi sa záver školského roka, urobíme si radosť a upečieme si ovocný koláč – bublaninu. 

Najdôleţitejší je výber materiálu- surovín na pečenie. 

1. Preškrtni suroviny, ktoré do ovocnej bublaniny nepatria 

                             

                   

2. Vymaľuj ovocie a pomenuj 

 

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

3. Ovocná bublanina/ hrnčeková/ 

Suroviny: 2 hrnčeky polohrubá múka, 1 hrnček kryštálový cukor, 1 hrnček mlieko, ½ hrnček 

olej, 1 kus vanilkový cukor, 1 kus prášok do pečiva, 2 vajíčka                                        

Postup: Všetko spolu vymiešame na hladkú hmotu. Plech potrieme olejom, posypeme 

múkou, vylejeme cesto. Navrch poukladáme ovocie- jahody alebo čerešne/ čerešne 

vykôstkované/ . Pečieme 25 – 30 minút pri 180 stupňoch.  

 

PRAJEM  DOBRÚ  CHUŤ ! 
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PRÍLOHY 
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Príloha A 

 

 

 

Námety na prácu s tangramom: 

                             

loďka               písmeno E                mačka                         domček 

       

veţa                           labuť 
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Príloha C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



50 
 

Príloha D 
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Príloha E 
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Príloha F 
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Príloha G 
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Príloha H 
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Príloha I 
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Príloha J 
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