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Prvý deň v škole

1

Je sedem hodín. Mamička budí Petra. „Vstávaj!“, hovorí mamička
najprv potichu. Nechce prebudiť Katku ani Olinku. Peter je tretiak,
musí ísť do školy. Katka má päť rokov, chodí do škôlky, ale ide
tam až zajtra. Olinka je ešte bábätko. Je s mamičkou doma.
„Vstávaj, Peter! Už je najvyšší čas!“ hovorí mamička troška
hlasnejšie. Peter otvára oči. Je smutný. „Áno, dnes je prvého
septembra. Prvý školský deň.“ myslí si Peter. „Mamička, asi som
chorý“ hovorí Peter. „Čo ťa bolí? „ pýta sa mamička.
„Hlava, .... a brucho.... a nos ...“„A všetko,“ smeje sa mamička.
Nehnevá sa. Rodina má nový dom a Peter musí ísť do novej školy.
Má strach. „Neboj sa, pôjdem s tebou.“ hovorí mamička.
„Nie, nie som Olinka.“ myslí si Peter, ale je mu do plaču.
Na ulici je veľa detí. Všetky idú do školy. Škola je veľká a moderná.
Trieda 3. B je na prízemí. „Dvor nie je ďaleko. To je dobre“ myslí si
chlapec. Srdce má až v hrdle.
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Slovenská abeceda
Veľké písmená:

A

F

É

Á

E

G

B

DŽ

Í
H

CH

C
DZ
J

Č

D
Ď
Ĺ

K

L

Ľ
M
Ň

I

O, Ó, Ô, P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž.
Malé písmená:
a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň,
o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž.
1. Napíš celú abecedu – veľké aj malé písmená - do zošita!
Abeceda
A, bé, cé, dé, é, ef,
zavítal k nám Jozef,
gé, há, chá, í, jé, ká,
doniesol nám psíka,
el, em, en, o, pé, kvu,
chytil ho za labku,
er, es, té, u, vé, iks,
chytil ho za chvostík,
ypsilon, zec,
už je koniec.
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2. Prečítaj si dievčenské a chlapčenské mená a zoraď ich podľa
abecedy!
Adam, Marta, Daniel, Eva, Filip, Irena, Lucia, Cecília, Norbert, Hana,
Oľga, Renáta, Gustáv, Silvester, Božena, Štefan, Tamara, Pavol, Urban,
Veronika, Jakub, Zuzana, Kristína, Žoﬁa
3. Doplň obrázkovú abecedu. Napíš všetky slová do zošita!
Obrázky, ktoré chýbajú, nakresli do zošita!

arašídy

, banán, cirkus, čiapka, datľa

ďateľ

, egreš, fazuľa, gitara, had

chata

, ihla, jahoda, koza

motýľ

, nanuk

,
, líška,

, opica

repa, slon

, šaty, tučniak

udica

, veľryba

,

, papagáj,
, ťava

,

, zajac, žirafa

4. Pozri sa, čo alebo koho má Katka rada. Napíš aj ty svoju
obľúbenú abecedu!
arašídy
babka
cukríky
čokoláda
domino

Eva
farbičky
Gašparko
hrozno
chlieb

Irena
jablko
koláč
lanovka
mamička

nanuk
Olinka
pizza
rozprávka
sánky

špagety
tenisky
uhorky
Vianoce
ZOO
žuvačka
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Nový žiak
Peter otvorí dvere a ide do triedy. Trieda je veľmi pekná. Sú
tam stoly a stoličky. Vpredu je tabuľa, vzadu je polica na knihy.
Všade sú kvety. Deti sú veselé. Rozprávajú sa a smejú sa.
Peter vidí pani učiteľku a pozdraví sa: „Dobrý deň!”
„Dobrý deň! Ty si určite Peter!„ hovorí pani učiteľka.
„Áno, volám sa Peter Kováč”, odpovedá chlapec.
„Ja sa volám Veronika Zelená. Som tvoja učiteľka. Poď sem!
Predstavím ťa.”
Pani učiteľka hovorí: „Deti, to je Peter Kováč, váš nový spolužiak.”
Vzadu sa niekto smeje. „Prečo sa smeješ, Dušan?” pýta sa pani
učiteľka.
„On má okuliare!” hovorí Dušan. Teraz sa smejú aj ostatné
deti. Peter sa hanbí. Je mu zasa do plaču. Chce ísť domov. Pani
učiteľka povie: „ No a čo? Ja mám tiež okuliare.”
Teraz sa hanbí Dušan. „Prepáč,” ospravedlňuje sa potichu Dušan.
„Pani učiteľka, môže si Peter sadnúť vedľa mňa?”
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Hlásky a písmená
Krátke samohlásky: a, ä, e, i, o, u, y
Dlhé samohlásky:

á, é, í, ó, ú, ý (majú dĺžeň)

Spoluhlásky:

b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ĺ, ľ, m, n,
ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, v, w, x, z, ž

1. Prečítaj básničku!
Šípky
Hora, hora, hájiček,
do hájička chodníček.
Tam sa šípky červenali,
už sme ich aj otrhali.
Z tých nám mama chutný lekvár navarí.
Budeme mať na chlebíček do jari.
2. a) Prečítaj všetky vyznačené hlásky!
b) Prečítaj všetky nevyznačené hlásky! Ktoré sa čítali ľahšie?
3. Prepíš hádanky do zošita! Krátke samohlásky podčiarkni
červenou, dlhé modrou!
Vo vinici drobé kríčky
a pri každom polienko.
Strapce sladké, strapce zlaté.
Čože je to?
Veľký chlpáň v lese žije.
Keď je smädný, vodu pije.
Viem, že uhádnete hneď,
keď vám poviem,
že ten chlpáň
maškrtník je. Má rád med.
Čo je to?
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4. Kúzelné hlásky – samohlásky. Čítaj správne a nauč sa slová
pod obrázkom!
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Vandrovníci

Brúsime si jazyk

Cupká Cyril,
cupká s Icou,
po cestičke
za stanicou.
Cupkajú si
po ulici,
celkom ako
vandrovníci.

Dáša šušle
Ja chcem mušle.
Miško šašo šušle s Dášou.
Mušle, mušle, mušličky,
prineste nám detičky.

En – ven
regardén:
kto vie, povie
deväť mien:
Jančík, Vančík, Ľubo, Kubo,
Ondráš, Jodráš, Tomko, Domko,
Demeter!
Kto to vedel, bežal,
nesedel.
Aj ty bež,
keď nevieš!
Ježko
Tíško, deti, ježko spí,
nech ho nikto nebudí!
Poďme, poďme po líšku,
nech tá kráča potíšku!
Poďme volať barana,
nech tu skáče do rána.
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Prvá prestávka

3

Zvoní. Deti majú prvú prestávku. Chlapci idú za Petrom. Sú zvedaví.
„Máš súrodencov?”, pýta sa Tomáš. „Mám dve sestry”, odpovedá
Peter. „Ja mám brata a malú sestru,” kričí tučný Tonko. „Ale Danka je
ešte bábätko a vie iba plakať.”„Vieš hrať futbal?” pýta sa Filip.
„My hráme futbal radi.” Peter tiež hrá rád futbal. „Počúvaj, ja mám
senzačnú počítačovú hru”, hovorí Dušan. Peter je šťastný. „Určite
si rýchlo nájdem kamaráta”, myslí si.
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Hlásky a písmená
Tvrdé spoluhlásky:

h, ch, k, g, d, t, n, l

Píšeme po nich y, ý: hy, chy, ky, gy, dy, ty, ny, ly
Mäkké spoluhlásky: ž, š, č, dž, ď, ť, ň, ľ (majú mäkčeň), c, dz, j,
Píšeme po nich i, í:

ži, ši, či, dži, ci, dzi, ji, di, ti, ni, li

Všimni si!
1. Dnes v triede nikto nechýba. Trieda je čistá. Na stole je kytica
kvetov. Po prestávke majú tretiaci čítanie. Chystajú si čítanku
a pracovný zošit. Ticho čakajú na pani učiteľku. Niekedy im
prečíta zaujímavú rozprávku.
2. Vypíš do zošita slová s y, ý a potom slová s i, í!
3. Vyber správne slovo a doplň ho do vety! Vety napíš do zošita!

Vietor roznáša
Záhradník predáva
V lese žije
Murár má veľké
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4. Čítaj vety nahlas!

Z komína
vychádza dym.

Týždeň má
sedem dní.

Mám rád
čokoládovú tyčinku

Mišo chytil
motýľa.

Betka má
nové lyže.

Dyňa je chutné
ovocie.

Babka
oddychuje.

Po dvore
behá hydina.

Dedo sa
díva na dom.

Na čítanie!

Žartík
Paľko a Eva sú doma. Eva číta. Paľko píše domácu úlohu. Paľko
sa pýta: „Ako je to správne? Sivý slon lieta alebo sivá slon lieta?”
Eva sa smeje a volá: „Ty si ale hlupáčik. To je predsa jasné. Sivý
slon lieta.” Teraz sa smeje Paľko: „Chyták! Slon predsa nevie lietať.”
Zahrajte sa hru aj s inými zvieratami.
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Výlet

4

Peter je vzrušený. Prvý výlet! Počasie je krásne. Je už október, ale
slnko ešte teplo svieti. „Pekné babie leto“, mieni mamička. Aj ona
a Katka idú s triedou na výlet. O ôsmej sú všetky deti v škole. Pani
učiteľka hovorí: „Deti, pôjdeme vo dvojiciach. Ja pôjdem vpredu,
pani Kováčová vzadu. Nerozbiehajte sa!“ O chvíľu sú v lese. Stromy
majú pestrofarebné listy. Pod nimi ležia gaštany a žalude. Deti sú
usilovné. Zbierajú farebné listy a hnedé gaštany. Katka chytí mamičku
za ruku a zostane stáť. Počúva. Má trochu strach. „Pst, niečo je pod
kríkom“, hovorí. „Možno je to srnka,“ šepká Peter. „Alebo je to pes,“
bojí sa Katka. „Nie, je to malé zviera,“ hovorí Dušan veľmi potichu.
Chlapci opatrne nazerajú pod krík. Smejú sa a hovoria:„Žiadny strach.
Je to ježko. Aj on zbiera pestré listy.“
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Dvojhlásky: ia, ie, iu, ô
1. Uhádni! Čo je to?
Bežia, bežia kolieska,
na kolieskach dom,
keď si želáš zastavia
a môžeš ísť von.

Bručí čosi v kúte kdesi.
Čo to deti je?
Má to stračiu nôžku,
brucho medvedie.

2. Teraz prepíš hádanky do zošita. Podčiarkni ia, ie, iu, ô!
3. Napíš vety do zošita!
Máme ostrý
Susedov

sa volá Pejko. V rohu stojí

na smeti.

4. Všimni si! Dvojhlásky ia, ie, iu nie sú na začiatku slova.

Jablko je červené.
Fúka vietor.
Deti kreslia červené jablko. Jeseň je tu.

Julka má rada čokoládu.
Je už tretiu.

5. V krajine trpaslíkov je všetko malé. Doplň ♥ = ô, ♠ = ĺ, ♣ = ŕ.
Vety prepíš do zošita!

Potok je pot♥čik.

Jahoda je jah♥dka,
14

Oblok je obl♥čik

Jablko je jab♠čko

Vrch je v♣šok.
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Takto rozdeľujeme slová
A – dam,

e – greš,

u – cho

ma – ma,

roz – práv – ka,

ta – bu – ľa

ie-ia me – siac,

sne – žien – ka

diev – ča,

ô

hôr – ka,

ja – hôd – ka,

po – tô – čik

ch

o – re – chy, ne – chý – ba,

po – chvá – li

dž

há – dže,

er – dží,

džbá - nok

dz

dzi – ny,

pre – chá – dza,

ne – vä – dza

pie – sok,

Všimni si!
l-ĺ

vĺ – čik,

hl – bo – ký,

ja – bl – ko,

tĺ – čik

r-ŕ

vŕ – šok,

kŕ – mi,

spr – cha,

pr – ší

Monika ide nakupovať. Lístok sa jej roztrhol.
mlie

ko

cuk

or

čoko

láda

rož

ky

chli

eb

Roztrhol sa lístok na správnom mieste?
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Na čítanie!

Jeseň je tu!
Jeseň sa začína v septembri. Dni sú krátke a noci dlhé. Vzduch
je chladný, často prší a fúka vietor. Padá lístie, skoro sa stmieva.
Blíži sa zima.
Na jeseň sa zbiera úroda: oberajú sa jablká, hrušky, slivky, hrozno
a obíjajú sa orechy. Na poliach sa zbierajú zemiaky.
Sťahovavé vtáky odlietajú do teplých krajín. Deti púšťajú šarkany.
Dozrievajú šípky, padajú gaštany a žalude. Robíme z nich panáčiky a korále.
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Babie leto

Hádanka

Hľaďte, deti, nad lúkou
letí letka pavúkov.
Prečo je to? Preto je to:
Prišlo ku nám babie leto.

Ide poštár neposlaný,
nesie lístok nepísaný.
Nik sa naň nepýta,
ani ho nik nečíta.
Čo je to?

Viktor Hujík

Dážď
Kvapká dáždik mokrú pieseň:
Kvapki, kvapki, je tu jeseň.
Hádanka

Jesenné plody

Sedí na tŕniku
v červenom klobúčiku
a v červenej čiapočke.
Čo je to?

Šípky v tŕní,
trnky v tŕní,
zbierame ich na výslní.
Mária Haštová

Urob si sám!
Potrebujeme:

Gaštany, žalude, zápalky, lepidlo a nožnice.

Môžeme urobiť koníka, prasiatko, panáčika, loďku, ......
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Na školskom dvore

5

Deti sú na školskom dvore. Je už jeseň, ale ešte nie je veľmi chladno.
Dievčatá skáču cez švihadlo, chlapci hrajú futbal. Peter je v bránke.
Vedľa je materská škola. Peter vidí Katku ako sa hrá na slepú babu.
A už takmer dostane gól.
„Máme šťastie“, volá tučný Tonko.
Vtom prichádza veľký chlapec. Chce loptu. Loptu má Peter. „No,
tretiak“, kričí Adam, veľký chlapec, „nepočuješ dobre? Daj sem
loptu!“
Peter chce utiecť, ale zakopne a spadne. Adam chytí loptu a hodí
ju preč. Peter je rozzúrený. Aj on chce kričať, ale nevydá ani hlásku.
„Čo ťa bolí?“ počuje. Dušan stojí vedľa a drží loptu! „Iba koleno.“
Hovorí Peter a vyskočí. „Sme kamaráti?“ pýta sa Dušan. „Jasne!
A kamaráti si pomáhajú!“ odpovedá Peter.
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