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Toto je štvrtá časť zápisníka pre žiakov 1.–4. ročníka. Zápisníky dávame 
do rúk všetkým šikovným a usilovným deťom a ich rodičom.

Nájdeš tu zaujímavé úlohy na každý deň. Môžeš ich riešiť, niečo 
napísať, nakresliť, vyfarbiť či vypočítať. Keď vyplníš zápisník, odtrhni 
zadnú stranu s tabuľkou. Ohodnoť sa, ako si úlohy zvládol/zvládla  
a zaves ju niekde v izbe na pamiatku.

O¤dkaz od ßpána ßučiteľa/ßpani ßučiteľky

Sleduješ reláciu Thumenca Khere – S vami doma každý štvrtok o 14:55 
na RTVS 2?  Dnes ti prinášame úlohy k 7. a 8. časti tejto relácie. Ak máš 
možnosť, môžeš si jednotlivé časti relácie pozrieť aj v archíve.
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7. časť relácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15830/229648

8. časť relácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15830/230494



PRVÝ DEŇ

ÚLOHA 1

DÁTUM: 

Pamätáš sa, čo robili Michal a Marián na začiatku relácie? Upratovali. Ale 
ako? Veci na zemi triedili do 3 nádob na separovaný odpad.

Našu prírodu musíme chrániť. Preto je veľmi dôležité odpad triediť. Vieš 
ho správne triediť aj ty? Vymaľuj nádoby správnou farbou.

Spoj predmety na obrázkoch s nádobou, do ktorej patria pri triedení.

Dnes sa budeme zaoberať environmentálnou výchovou, ktorá nás učí chrániť 
prírodu. 

Každý by sa mal snažiť, aby sa príroda neznečisťovala. Prírode môžeme pomôcť 
viacerými spôsobmi, napríklad:

� separovaním/triedením odpadu,
� zbieraním odpadkov v prírode,
� zachytávaním dažďovej vody.
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SKLOPAPIER PLASTY



S odpadom je v súčasnosti veľký problém. Na svete sa vyprodukuje ročne 
vyše 100 miliárd ton odpadu. To je veľmi, veľmi veľa. Nechceme, aby sa 
z našej zelenej planéty stala planéta odpadu. Preto jej musíme pomáhať 
a odpad triediť.

Čo vidíš na obrázkoch? Porozprávaj svojim kamarátom alebo rodičom.

Máme veľa rôznych kontajnerov, aby sme mohli triediť odpad. Ale aj tak 
sú stále rôzne odpadky pohodené na ulici, v lese, pri rieke, v jazerách, vo 
vodných nádržiach, v moriach...  

Aké odpadky vidíš v mori? Napíš.

ÚLOHA 2
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PAPIER PLASTY SKLO KOVY VKM BIOODPADZMIEŠANÝ 
ODPAD(viacvrstvové 

kombinované 
materiály)
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ÚLOHA 3

Čo vidíš na obrázkoch? Napíš.

Ľudia často odhadzujú odpadky do prírody, kde sa veľmi pomaly rozkladajú.
Tu vidíš niekoľko príkladov:

ČAS ROZPADU ODPADU V PRÍRODE

OHRYZOK JABLKA
NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

PNEUMATIKA
200 – 300 ROKOV

CIGARETA
3 MESIACE – 2 ROKY

PLECHOVKA
20 – 100 ROKOV

PAPIEROVÁ 
VRECKOVKA

3 MESIACE

BATÉRIA
200 – 500 ROKOV

NOVINY
3 – 12 MESIACOV

PET FĽAŠE
100 – 1000 ROKOV

ŽUVAČKA
5 ROKOV

SKLO
4000 ROKOV



Nájdi v príkladoch informáciu a napíš odpoveď na otázky.

Koľko rokov potrebuje žuvačka, aby sa v prírode rozložila? 

Koľko rokov potrebuje sklo, aby sa v prírode rozložilo? 

Koľko rokov potrebuje plechovka, aby sa v prírode rozložila?

Koľko rokov potrebuje plastová flaša (PET fľaša), aby sa v prírode rozložila? 

Koľko rokov potrebuje pneumatika, aby sa v prírode rozložila? 
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.



DRUHÝ DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

„Čo si do hôr prinesieš, to si aj odnes.“

Vysvetli, čo hovorí porekadlo: 

Čo vidíš na obrázkoch? Napíš názov pod obrázok. 
Prečiarkni obrázky predmetov, ktoré nepatria do prírody.
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Chodíš rád/rada do prírody?  

Ak áno, s kým? 

Ako ty chrániš prírodu?

Zažil/zažila si niečo zaujímavé v prírode? Napíš.

Odpad nepatrí do prírody. Les nie je smetisko. Príroda potrebuje aj tvoju 
pomoc. Preto neodhadzuj smeti v prírode/v lese. Čo ešte vieš urobiť, aby 
si pomohol/pomohla našej prírode? Napíš.

ÚLOHA 2

Výzva: Keď pôjdete do prírody, 
vezmite si so sebou rukavice 
a vrecia a počas prechádzky 
zbierajte aj pohodený odpad. 
Pomôžete prírode. Ak budete mať 
fotografie z tejto aktivity, budeme 
radi, ak nám ich pošlete na 
adresu tumencakhere@gmail.com.
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Triedenie odpadu je veľmi dôležité. Vytriedený odpad sa dá ešte raz využiť. 
To sa volá recyklácia. 

Napríklad z plastových fliaš sa dajú vyrobiť tričká, svetre, flisové bundy, 
tenisky, dokonca aj spací vak, ale aj koberce, lavičky. Pri recyklácii papiera 
vznikajú napríklad nové zošity, papierové tašky...

Na výrobu jednej flisovej bundy stačí 30 plastových fliaš alebo zo 150 
plechoviek sa vyrobí jedna panvica.

Recyklácia je prospešná pre nás všetkých, lebo okrem iného nám zmenšuje 
množstvo odpadu, ktorý je ukladaný na skládkach.

Aj ty môžeš z odpadových materiálov vyrobiť  veľa pekných vecí.  

Pamätáš sa, čo vyrobil Marián v relácii  z toaletnej rolky? Napíš.  

Aj Sárka v relácii pripravila niečo pre Mariána do divadla. Použila na to 
škatule od mlieka.

Tu máš niekoľko ďalších nápadov, čo sa dá vyrobiť zo škatúľ od mlieka alebo 
z toaletnej rolky.

ÚLOHA 3

Zdroj: pinterest.co.uk
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.

Máš aj ty ďalšie nápady? Vytvor niečo a pošli nám fotografiu na adresu 
tumencakhere@gmail.com alebo svojmu pánovi učiteľovi/svojej pani 
učiteľke.

Nakresli, čo si vyrobil/vyrobila.
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Spisovateľka Daniela Hivešová-Šilanová zasvätila svoj život práci  
s Rómami. „V podstate som mala tri životy: súkromný, literárny a rómsky,“ 
povedala spisovateľka.

ÚLOHA 1

Marián v relácii porozprával z knihy Vtáčatko Koráločka rozprávku Deti 
slnka. O čom bola rozprávka? Napíš.

Zdroje: https://lnk.sk/gtJO, https://lnk.sk/lzyY

TRETÍ DEŇ

DÁTUM: 
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Doplň správne slová z rámčeka do textu.

sneh, teplejšie, mráz, premrzol, zmäkne, vietor, zimšie,  
snežilo, premočený

V zime napadlo veľa snehu. Rómom bola zima a ochoreli. Malý Lavutár, 
hudobník, chcel Rómom doniesť trocha tepla. Tak sa vybral hľadať teplo. 
Putoval, až prišiel na vysokú horu. Tam našiel iba studený  
a ten mu fúkal do úst iba veľa dažďa. Celý bol , a tak sa chudák 
vybral ďalej. Putoval a putoval, až sa dostal k ďalšej veľkej hore. Tam bol iba 

 . Celý  a naraz mu aj vlasy zosiveli. Nevedel, čo si  
počať, a tak sa vybral opäť ďalej. Tam už bol aj  . Snežilo  
a  a bolo veľa snehu. Mrzol a chcelo sa mu plakať. Nevedel, čo 
má robiť a vtedy si spomenul na svojho starého otca. Vraví si: „Hm, dedo mi 
hovorieval, že Róm, hudobník, neplače. Plačú iba jeho husle. A keď si človek 
vypočuje túto hudbu, aj to najtvrdšie srdce  .“ A zahral 
a zrazu bolo  .

Jedno slovo nikam nepatrilo. Ktoré to bolo? Napíš. 

Nakresli, o čom si čítal/čítala.
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Čo mu povedalo slniečko? Čo dá Rómom? Doplň do textu dlhé samohlásky 
é, á, ý, í.

„D__m  v__m  počarovn__   tv__re a k tomu ešte pekn__   piesne. 
Každ__ , kto si vypočuje vaše piesne, zahreje sa a v srdci poc__ ti  šťastie.“

Prepíš text, ktorý si doplnil/doplnila.

Ako sa skončila rozprávka? Napíš.
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„Opakovanie je matkou múdrosti,“ povedal Ján Amos Komenský. 
Preto sme ti pripravili krátky kvíz, aby si si zopakoval/zopakovala, čo sme 
sa už učili.

1. Zakrúžkuj správnu odpoveď.

Separujeme odpad, čiže

zbierame triedime konzervujeme

Recyklácia je opätovné využitie už predtým použitých materiálov.

áno nie

2. Netreba vždy kupovať čistiace prostriedky, ktoré sú v plastových obaloch. 
Napíš do rámčeka názov prostriedku, ktorým Klaudia čistí doma okná, 
skrine, chladničku či podlahu.

3. Napíš tri prídavné mená, ktoré opisujú, aký je odpad.

Plast:  odpad

Papier:  odpad

Sklo:  odpad

4. Napíš názov rozprávky, ktorú rozprával herec Marián.

ÚLOHA 2
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Na Zemi by nebol život bez vody. Aj Miško v relácii povedal, že voda je veľmi 
vzácna a musíme ju chrániť. A on pije najradšej vodu z vodovodu.

Aké vlastnosti má voda? V každom riadku je schovaná jedna vlastnosť. 
Nájdi a napíš.

L A D U K E L O B E N B E Z F A R E B N Á K R E I S M E I N O PA N O KO I

N E I N KO C H Č Í R A H A U S M A N N K A U F E N U H U K I D O C D E I

N E I N H A U S I S T N I C H T I N I N D E R Z Á PA C H U S TA D T H I E R

M E I N E T O C H H T E R I S T C H U T I M M E R N O C H N I C H R H I B I

Vlastnosti vody: 

1. 

2. 

3. bez 

4. bez 

ÚLOHA 3

5. Prečiarkni predmety, ktoré nepatria do vodnej nádrže, rieky, potoka.

plastová fľaša     noviny     ryba     topánky 

plechovka     kamene     žaba     sklo     plastová taška

6. Aké vodné nádrže spomenul Miško v relácii? Poznáš aj ďalšie? Napíš.
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.

Vodu v prírode vidíme v troch skupenstvách: 

ÚLOHA 4

Priraď správne slová ku skupenstvám: ľad, rieka, vodná para, sneh, voda, 
hmla, dážď, potok, krúpy, oblak

Kvapalné skupenstvo: 

Plynné skupenstvo: 

Pevné skupenstvo: 

v kvapalnom pevnom plynnom

VODU 
POUŽÍVAME NA:

ßvarenie
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ÚLOHA 1

DÁTUM: 

Dnes budeme ešte hovoriť o vode.  

Voda je v prírode v neustálom pohybe. Odparuje sa z morí, riek a jazier, 
vytvára mraky a v podobe dažďa padá opäť na zem. Dažďová voda vsiakne 
do zeme. Podzemná voda sa dostane zase na povrch, vyviera. Očistená 
voda sa dostáva vodovodným potrubím do bytov.

Nakresli kolobeh vody.

ŠTVRTÝ DEŇ
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ÚLOHA 2

Vietor nám porozhadzoval vety. Napíš ich v správnom poradí.

Voda sa vyparuje. Voda sa znova dostane buď do mora, alebo vsiakne 
do zeme, a tak vznikne podzemná voda. Tam sa vytvoria z pary mračná.  
A znova začína od začiatku. Slnko zohrieva vzduch, zem a vodu. Para stúpa 
hore s teplým vzduchom. Voda sa znova dostane na povrch. Mračná sa 
ochladia a začne pršať. Tam vznikne prameň.

Slnko zohrieva 

Doplň slová z rámčeka na správne miesto v obrázku.

para   mračno   slnko   dážď   jazero   podzemná voda   rieka
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Voda je veľmi vzácna a je najrozšírenejšia na povrchu Zeme. Preto voláme 
Zem aj modrá planéta. Okolo Slnka obieha spolu 8 planét. Tieto planéty 
tvoria slnečnú sústavu.

Doplň chýbajúce názvy planét slnečnej sústavy.

Vieš niečo zaujímavé o planétach? Ak áno, napíš.

ÚLOHA 3

Merkúr

S¤aturn

Mars

„Raz som snívala, že som letela raketou na najväčšiu planétu. Cestou som 
si kládla otázky: Býva tam niekto? Budem im rozumieť?“ povedala Zuzka.
Aj dievčatko v rozprávke malo neobyčajný sen. Prečítaj si ju a porozprávaj.
 

Neobyčajný Łs×en
Jednému dievčatku sa raz prisnilo, že ľudia na celom svete hovoria jedinou 
rečou. Tou rečou bola rómčina – reč Rómov. Dievčatko sa zobudilo a dalo 

ÚLOHA 4
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sa do plaču. „Ja nie som Rómka! Nechcem rozprávať rómskou rečou!“ 
opakovalo jednostaj. No sen sa opakoval noc čo noc. Po čase sa dievčatko 
zmierilo so svojím osudom. Ale ako sa naučím tento ťažký jazyk? Učiť sa 
cudzí jazyk je veľmi namáhavé.
Najradšej by takéto sny odohnalo, len aby sa nemuselo učiť „rómčinu“.
Nakoniec sa dievčatko pobralo do sveta. Prešlo hodný kus cesty, keď stretlo 
kučeravého chlapca. „Buď šťastná!“ pozdravil, „kam si sa vybrala?“ „Idem sa 
učiť po rómsky,“ odpovedalo dievčatko. „Po rómsky?“ čudoval sa chlapec. 
„Prečo sa chceš učiť reč, ktorou už dobre hovoríš?“
„Ja že ňou hovorím?“ zakrútilo hlavou dievčatko. „Pravdaže! Veď ja som 
rómsky chlapec.“
„A aký by som to bol Róm, keby som nerozumel svojej materinskej reči? 
Volám sa Khamoro. A ty? Ako ťa nazývajú?“ „Ja som Margaréta!“ odpovedalo 
dievčatko. „Máš veľmi pekné meno!“ pochválil Margarétu Khamoro.
„Takže ty tvrdíš, že už viem hovoriť rómsky…?“ spytovala sa Margaréta. 
„Akože by si nevedela, veď od prvej chvíle hovoríme rómsky,“ presviedčal ju 
Khamoro. „Zázračná reč je táto rómčina! Akoby som mala v ústach namiesto 
jazyka vtáčie krídelká. Moje myšlienky lietajú ako vtáčence,“ rozosmiala sa 
Margaréta.
Ráno, keď sa zobudila, uvedomila si, čo sa jej snívalo. Schytila školskú tašku 
a ponáhľala sa do školy.
Vďaka neobyčajnému snu mala Margaréta túžbu po vedomostiach.

Autor: József Ravasz, upravené, skrátené

Margaréta a Khamoro sa stretli v sne. Nakresli ich.
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Snívať môžeme v noci, keď spíme, ale aj keď si niečo prajeme. Napríklad 
snívame o novom bicykli. Niektoré sny sa nám splnia, niektoré nie. 

Sníval/snívala si už aj ty o niečom zaujímavom? Napíš o svojom sne.

ÚLOHA 5

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda platí aj dnes. 

Ako je to u teba? Vyplň dotazník. 

Môj materinský jazyk je 

V škole sa učím tieto cudzie jazyky 

Najlepšie hovorím 

Najviac sa mi páči  jazyk.

ÚLOHA 6

Môžeš urobiť takýto dotazník aj s rodičmi, so starými rodičmi alebo so 
súrodencami.
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.

 farba znázorňuje  jazyk.

 farba znázorňuje  jazyk.

 farba znázorňuje  jazyk.

Moja ßjazyková ßpos¤tavička
Postup:

Vezmi si toľko farieb, koľko jazykov vieš, alebo sa ich učíš. Pre každý jazyk si 
urč jednu farbu.

Na postavičke vyfarbi jednou farbou vždy takú veľkú plochu, ako dobre 
ovládaš daný jazyk. 

Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu.
Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce. 
Jazyk, ktorý sa ešte chceš naučiť – vyfarbi nohu.

Ty sa rozhodni, ako si chceš postavičku vyfarbiť. Napíš, ktorá farba 
znázorňuje ktorý jazyk.
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DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Zakrúžkuj zeleninu, ktorú vieme pestovať v záhrade alebo na poli. 

Podčiarkni rastliny, ktoré rastú voľne v prírode.

Poznáš aj inú zeleninu? Nakresli ju.

Dnes sa budeme zaoberať rôznou zeleninou a rastlinami. Zeleninu pestujeme 
v záhrade alebo na poli. Niektoré rastliny rastú aj voľne v prírode a môžeme ich 
zbierať. 

PIATY DEŇ



ÚLOHA 2

Napíš názvy rastlín do tabuľky. Ak vieš, doplň názvy aj v inom jazyku.

Pestujeme v záhrade 
alebo na poli

Zbierame v prírode

slovensky rómsky maďarsky slovensky rómsky maďarsky

ßzemiak ßburgonya/
ßkrumpli
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ÚLOHA 3

Uhádni, čo je to? Ak nevieš, pohľadaj správnu odpoveď v rámčeku.
 
1. Sedí pani v chládku v červenom kabátku, vlasy sú jej na slnci, a ona je  

v chládku. Čo je to? 

2. Chválime dom dutý: Páli, ale chutí!  Čo je to? 

3. Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, 
rozplakať sa pritom musíš. Čo je to? 

4. Panička dlhá na plot sa šplhá. Čo je to? 

5. Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich drobné detičky – zelené 
guličky. Veľa je tých detí, ách! Veď som predsa sladký 

cibuľa, hrach, mrkva, fazuľa, paprika



ÚLOHA 4

Zuzka a jej kamarátky majú malé záhrady. Zasiali mrkvu.

Koľko mrkiev vyrástlo v každej záhrade? Koľko je ich spolu vo všetkých 
6 záhradách?

Spočítaj a napíš odpoveď. 

1. záhrada 2. záhrada 3. záhrada

+ = + = + =
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Odpoveď

V 1. záhrade je spolu  mrkiev.

V 2. záhrade je spolu  mrkiev.

V 3. záhrade je spolu  mrkiev.

V 4. záhrade je spolu  mrkiev.

V 5. záhrade je spolu  mrkiev.

V 6. záhrade je spolu  mrkiev.

Spolu vo všetkých záhradách je  .

4. záhrada 5. záhrada 6. záhrada

+ = + = + =



ÚLOHA 5

Čo zasejeme, budeme i žať. 

Porozprávaj sa o tomto prísloví s rodičmi a so súrodencami. Napíš, aké 
poučenie z neho vyplýva.

Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.
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Zuzka má rada mrkvu, lebo je veľmi zdravá. Čo sa dá všetko z mrkvy urobiť? 
Napíš.

Jedol/jedla si už mrkvový koláč? 



ŠIESTY DEŇ

DÁTUM: 

Učili sme sa už, že rastliny pre svoj rast a život potrebujú pôdu, vodu, svetlo, 
teplo a vzduch.

Niektoré rastliny sa rozmnožujú semenami. Ich život začína vyklíčením zo 
semena a pokračuje ich rastom, rastom listov, kvitnutím, opelením, rastom 
plodov a semien, starnutím a následným vädnutím a odumretím rastliny.

Tento proces voláme životný cyklus rastlín. 

Doplň číslicu, aké je poradie v životnom cykle rastlín. 

ÚLOHA 1
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odumretie 
rastliny

plody 
a nové 

semená
klíčenie 
semena

vädnutie 
ratliny kvitnutie
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Rastlinné semená sú rôzne prispôsobené, aby sa dostali čo najďalej od 
materskej rastliny a mohli sa rozmnožovať. Niektoré plody majú padáčiky 
alebo sú semená ukryté v sladkých bobuliach. Semená v sladkých bobuliach 
sú potravou pre živočíchy a vtáky, ktoré ich môžu preniesť kdekoľvek.

Napíš pod obrázok, čo majú tieto semená (padáčiky, plody). 

Doplň slová na správne miesto.

rast – kvitnutie a opelenie – semienko rastliny – klíčenie – plod

ÚLOHA 2
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Aj dedko v Rozprávke o repe zasadil semienko do zeme a polieval ho. Čo sa 
ale stalo?  

Prečítaj si rozprávku a doplň chýbajúce vety. 

Žil raz jeden dedko. Každý rok si sadil v záhrade repu. Repa je veľká, je čas ju 
vytiahnuť.
Hej rup, hej rup, ťahá dedko, ťahá, ale vytiahnuť nemôže. 
Tak si zavolal babku. „ “
Babka chytila dedka. 
Hej rup, hej rup, ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu.

 „Vnučka, poď nám pomôcť.“
Vnučka chytila babku, babka chytila dedka.
Hej rup, hej rup, ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu.
Vnučka zavolala psa. „ “

Hej rup, hej rup, ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu.
 „Mačiatko, poď nám 

pomôcť.“
Mačiatko chytilo psa, pes chytil vnučku, vnučka chytila babku, babka chytila 
dedka.
Hej rup, hej rup, ťahajú, ťahajú, ale vytiahnuť nemôžu.
Mačiatko zavolalo myš. „Myš, poď nám pomôcť.“
Myš chytila mačiatko, mačiatko chytilo psa, pes chytil vnučku, vnučka chytila 
babku, babka chytila dedka.

Pes, poď nám pomôcť.  
Babka zavolala vnučku.  

Pes chytil vnučku, vnučka chytila babku, babka chytila dedka.
Babka, poď mi pomôcť. 

Ťahajú, ťahajú a bác, repu vytiahnu.
Pes zavolal mačiatko.

ÚLOHA 3
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Usporiadaj obrázky. Napíš čísla. Pod každý obrázok napíš jednu vetu 
podľa deja rozprávky.

ÚLOHA 4
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.

Výzva: Napíšte nám, ako pomáhate svojim rodičom, alebo nám 
nakreslite pekný obrázok k rozprávke. Vaše listy a obrázky čakáme 
na adresu tumencakhere@gmail.com alebo svamidoma@rtvs.sk, alebo 
ich odovzdajte svojmu pánovi učiteľovi/svojej pani učiteľke. 
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SIEDMY DEŇ

DÁTUM: 

Klaudia, Sára a Gregorko ochoreli a museli ležať.

Ale bol tam ich otecko. Čo im doniesol k posteli?  
Zakrúžkuj.

Keď je niekto chorý a kašle, musí si zakrývať ústa vreckovkou, aby nenakazil 
druhých.  

Čo musíme urobiť, aby sme sa chránili pred baktériami a vírusmi  
a neochoreli?

Napíš niekoľko príkladov pre tvojich súrodencov alebo rodičov.

Napríklad: Dobre si umy ruky pred jedlom.

ÚLOHA 1

ÚLOHA 2

mlieko       banán       jablko

knižky       čaj       čokoládu
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Hopla, čože sa stalo? Vieš opraviť tieto slová? Napíš ich správne.

Chomocnica 

Neroba 

Dezinfekčný kašel 

Kvapky na prostriedok 

Polota 

Teranenie 

Keď máš chrípku, pomáha čaj z liečivých rastlín – napríklad lipový čaj.

Vieš, že lipa je veľmi starý strom, ktorý poznali aj naši predkovia? Slovania 
si lipu vybrali ako svoj symbol. Oddávna sú známe aj jej pozitívne účinky na 
naše zdravie. Voňavé kvietky lipy priaznivo pôsobia ako prevencia proti 
nachladnutiu.  

Zdroj: www.popradske.sk/blog/lipovy-caj-ucinky/

Liečivé rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť rôzne ochorenia  
a zranenia.

Napíš názvy aspoň troch liečivých rastlín, ktoré poznáš, alebo sa opýtaj 
rodičov.

Čo všetko sa vyrába z liečivých rastlín?

Pil/pila si už čaj z liečivej rastliny? Ak áno, z ktorej?

ÚLOHA 3

ÚLOHA 4
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Keď sme chorí, uzdraviť sa nám nepomáhajú len lieky. 

Zakrúžkuj, čo nám ešte môže pomôcť.

zábava       čaj       sladkosti       ovocie       ticho

povzbudenie       krik       hudba       úsmev

Bol si už chorý/chorá? Čo ti najviac pomohlo? Napíš.

ÚLOHA 5

Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.
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ÔSMY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Kedy máš narodeniny? 

Predstav si, že budeš mať narodeninovú oslavu a chceš pozvať kamarátov 
a kamarátky. 

Vyplň svoju pozvánku.

Sára je už zdravá. Jedla veľa ovocia, vitamínov. Bude mať narodeniny a na oslavu 
pozvala aj Miška.

36

Narodeninová
oslava

pozvánka

Kde:

Kedy:

Kontakt:

PS: Nezabudni si so sebou priniesť 
dobrú náladu.



ÚLOHA 2

Sára mala na oslave narodeninovú tortu so sviečkami. 

Nakresli, akú tortu by si chcel/chcela mať. Čokoládovú, jahodovú? Vyzdob ju.

ÚLOHA 3

Miško napísal tajným písmom, ako Sáre k narodeninám zagratulovala 
mamička. Vieš to správne napísať? Slová musíš čítať opačne.

Mejarp it oktešv eišpeljan k mijovt máninedoran,  
yba is alob ántsaťš, ávardz a álesev.

Mejarp it aľev vohcepsú v elokš a yba as it ov moktešv olirad.

Pamätáš si, čo dostala Sára od mamičky? Napíš. 

 

Aký darček by si chcel/chcela najradšej dostať? Napíš tvoje tajné želanie.
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ÚLOHA 4

Celá rodina mala dobrú náladu, zabávali sa, spievali a tancovali.

Už si oslavoval/oslavovala narodeniny? Napíš list kamarátovi, ktorý nemohol 
prísť na oslavu. 

Napíš: Kde ste oslavovali? Kto tam bol? Čo ste jedli a pili? Čo ste robili?
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ÚLOHA 4

Tvoja mamička alebo otecko bude mať narodeniny. Napíš, ako by si mu/jej 
zagratuloval/zagratulovala.

Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.
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DEVIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Sára mala na narodeninách nielen tortu, ale aj pizzu. Pizzu chcela spravodlivo 
rozdeliť. Pomôžeš jej?

Čiarou rozdeľ 1. pizzu na polovicu, 2. pizzu na štvrtiny a 3. pizzu na osminy.

1. pizza 2. pizza 3. pizza

ÚLOHA 2

Ešte trocha matematiky.

V relácii Miško vysvetľoval 
zlomky. Kam napísal tieto  
slová menovateľ, čitateľ  
a zlomková čiara? 

Napíš aj ty.

Máš aj ty rád/rada pizzu?  . Ak áno, akú najradšej?

 .
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Vypočítaj a farebne vyznač v kruhu.

ÚLOHA 3

Nezabudol/nezabudla si ešte pravopis? Doplň i/í alebo y/ý.

vted__,  ant__lopa,  kruž__dlo,  __nd__án,  lokomot__va,  ž__vot,  kom__nár, 

matemat__ka,  klad__vo,  dáždn__k,  prš__,  t__rať,  pol__cajt,  n__kd__,  uč__teľ
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ÚLOHA 4

Pozri sa na slová v úlohe 3 a odpovedz.

1. Je medzi slovami aj nejaké vybrané slovo? Ak je, napíš ho. 

2. Koľko y/ý si doplnil/doplnila? Spočítaj. 

3. Koľko i/í si doplnil/doplnila? Spočítaj. 

4. Ktoré názvy zvierat sú medzi slovami? Napíš. 

5. Ktoré povolania sú medzi slovami? Napíš. 

6. Ktorý predmet sa používa v dielni a je medzi slovami? Napíš. 

7. Ktorý predmet z uvedených slov môžeme používať v škole? Napíš. 
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Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.

ÚLOHA 5

Vyfarbi obrázok a zakrúžkuj slová, ktoré nepatria medzi vybrané slová.
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DESIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Učili sme sa o prírode, že jej musíme pomáhať. V prírode žijú zvieratá  
a vtáky. 

Aj Miško chce pomôcť. Urobil kŕmidlo pre vtáky. Vtáky je potrebné kŕmiť 
hlavne v zime. Vtedy si ťažšie nájdu potravu. Urob si aj ty kŕmidlo pre vtáky 
a zaves ho do záhrady alebo do prírody.

Potrebuješ:
 – rolku od toaletného papiera
 – med
 – semienka
 – tácku
 – špagát
 – nožnice 

A takto to vieš urobiť:
1. Na tácku vysyp semienka pre vtáky. 
2. Vezmi si rolku toaletného papiera a na jednej strane urob dva otvory, cez 

ktoré neskôr prevlečieš špagát. 
3. Rolku natri medom. 
4. Vyvaľkaj ju v tácke so semienkami a nechaj zaschnúť. 
5. Cez vopred urobené dierky prevleč špagát. 
6. Kŕmidlo je hotové, môžeš ho zavesiť na strom.

Urobil/urobila si kŕmidlo sám/sama, alebo s pomocou? Napíš. 
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Ako sa ti to páčilo? Napíš, či to bolo ťažké, alebo skôr jednoduché. 

Napíš postup, čo si urobil/urobila najprv, potom a nakoniec.

ÚLOHA 2

Malý experiment. 

Chceš si vypestovať vlastnú rastlinu?

Potrebuješ 
– 2 kvetináče (alebo plastovú nádobu, napríklad z jogurtu)
– tanieriky pod kvetináče
– zem
– semená fazuľky (alebo iné semienka, napríklad z paradajky či z papriky)

Postup
1. Zem nasyp do kvetináča.
2. V strede vyhĺb jamku.
3. Do jamky vlož semeno a prikry zemou.
4. Polej vodou.
5. Kvetináč polož s tanierikom na okno alebo na miesto, kde je svetlo.
6. Pravidelne polievaj, aby zem nebola veľmi suchá. 

Do druhého kvetináča zasaď semeno podľa postupu, ale kvetináč umiestni 
na tmavé miesto (bez svetla).

Napíš, čo sa zmenilo po siedmich dňoch.

Kvetináč 1 

Kvetináč 2 
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2 kvetináče (alebo plastovú nádobu, napríklad z jogurtu)



ÚLOHA 3

Malý ßpozorovateľ/Malá ßpozorovateľka
Keď pôjdete na prechádzku, 

spočítaj a napíš, koľko stromov rastie v tvojom okolí. 

Napíš aj názvy stromov. 

 

Urob si priebežnú fotodokumentáciu, alebo nakresli, čo sa stane v obidvoch 
kvetináčoch a po koľkých dňoch.

Kvetináč 1 (Nakresli obrázky)

7. deň 10. deň  deň  deň  deň

Kvetináč 2 (Nakresli obrázky)

7. deň 10. deň  deň  deň  deň
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ÚLOHA 4

ÚLOHA 5

Čo by si chcel/chcela robiť so spolužiakmi pre to, aby ste chránili prírodu? 
Napíš. 

V prírode môžeme často pozorovať rôzne úkazy. Jeden je ukrytý v hádanke. 

Oblohe pre radosť postavil maliar most, minul naň farieb dosť.  
Čo je to?

Nakresli obrázky rastlín v tvojom okolí.

Spočítaj, koľko rastlín máte doma. Napíš počet. 

Napíš názvy rastlín, ktoré máte doma. 
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ÚLOHA 6

ÚLOHA 7

Vieš farby napísať aj v iných jazykoch? Doplň do tabuľky. Začiatočné písmená 
ti pomôžu.

po slovensky

č

o

ßž

ßz

ßs

ßt

ßf

Kedy vzniká dúha? Napíš. 

Na záver relácie Klaudia naučila Miška 3 čarovné slová.

Poznáš ich aj ty? Napíš.

ďa    pro    pre

Tieto slová majú čarovnú moc.
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Vymaľuj obrázok dúhy 
farbami, aké boli na dúhe  
v relácii.



Ohodnoť, ako sa ti darilo dnes vyriešiť 
úlohy. Zakrúžkuj smajlíka.
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Vymysli krátku rozprávku o čarovnej moci. 
Porozmýšlaj, kto bude ešte okrem 3 bratov v rozprávke vystupovať. 
Opíš postavy.
Porozmýšlaj, aký bude mať dej a aký záver. 
Keď dopíšeš rozprávku, prečítaj si ju ešte raz a oprav chyby. 
Potom ju prečítaj tvojim rodičom alebo starým rodičom.
Prajeme ti dobrú zábavu. 

Ďakujem, Prosím, Prepáč boli traja bratia 
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Táto strana je len tvoja. Zapíš, nakresli, označ si do pripravených okienok to,  
čo si si v daný deň cez pripravené úlohy zapamätal/zapamätala. 

ZHRNUTIE –  
HODNOTENIE

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK



PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK
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Vyber si z troch smajlíkov jedného. Nakresli 
výraz, ktorý sa ti najviac hodí a vyjadruje,  
ako sa ti darilo pri vypĺňaní tohto zápisníka. 

Ktorá úloha bola pre teba najzaujímavejšia?



Napíš ßteraz ßty odkaz ßpre ßpána ßučiteľa/ßpani ßučiteľku.  
Môžeš aj ßniečo ßnakres×liť.
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