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2. Napíš spamäti 3 príklady na každé uvedené skupenstvo:

Pevné: 

Kvapalné: 

Plynné: 

3. Z čoho sú vyrobené predmety znázornené na obrázkoch? Napíš ich čísla do 
štvorčekov!

Sú vyrobené z prírodných materiálov:  ,  ,  ,  ,  .

Sú vyrobené z umelých materiálov:   ,  ,  ,  .

Ku každej skupine nakresli na papier 3 predmety!

  Prírodný materiál je napríklad kameň, drevo, koža, vlna, bavlna a 
hlina. Človek používa tieto materiály priamo na výrobu predmetov a 
nástrojov. 

        Umelé materiály sú napríklad sklo, tehla, guma a plast. Človek ich 
vyrába z materiálov, ktoré sa nachádzajú v prírode.

4. Predmety majú rôzne vlastnosti. Do každého rámčeka nakresli taký predmet, 
ktorý sa vyznačuje uvedenou vlastnosťou!

krehký tvrdý mäkký ľahký priehľadný
Na základe ich vlastností povedz, na čo sa používajú!

5. Čo sa stane s predmetmi, ak na ne udrieme kladivom? Urob pokus na doske!

Tvar predmetu sa nezmenil:   ,  ,  ,  ,  .

Tvar premetu sa zmenil:   ,  ,  .

Predmet je tvrdý:   ,  ,  ,  ,  , mäkký:   , pružný:   ,  ,  .

Ktoré z vymenovaných vlastností sú charakteristické pre kladivo? 

Z akých materiálov sú vyrobené uvedené predmety? 

Akého sú skupenstva? 

6. Preskúmaj svoj bicykel! Z akých materiálov sú vyrobené jeho časti?

Ktorá časť bicykla je

pružná?  tvrdá? 

mäkká?  krehká? 

Prečo ich vyrobili z materiálov s takýmito vlastnosťami?

1
2

3 4
5

6 8

7
9
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1. Žofka a Petrík majú veľmi radi kakaové rezy. Čo a koľko potrebujú na  
prípravu tohto múčnika? 

Meratel’né vlastnosti predmetov

Pomocou dospelého upeč doma rezy aj ty! Sú veľmi chutné!
a) Čo sa čím váži a meria? 

b) Prečo treba presne dodržať množstvá?

2. Pomocou ktorého prostriedku na meranie môžeš odmerať dĺžku  predmetov 
na obrázkoch? Zdôvodni svoje rozhodnutie!

3. Odmeraj dĺžku obidvoch ceruziek! Najprv urob odhad!

Odhad: na  prsty/-ov,    cm Odhad:  na  prsty/-ov,    cm

Meranie: na  prsty/-ov,    cm Meranie:  na  prsty/-ov,    cm

4. Čo sa deje na obrázkoch?

a) Prečo vyteká voda z nádob?

b) Kto mal čo urobiť, aby voda nevytiekla?

5. Odčítaj zo stupnice odmerných valcov, ktorý predmet nadvihol hladinu vody 
najviac?

 má najväčší objem, lebo  

 .

  Predmety a veci majú určitý objem. Z nádob vytlačia toľko vody, aká 
je veľkosť ich objemu.

vec, ktorú 
treba

vážiť, merať

prostriedok 
na meranie 

vec, ktorú 
treba

vážiť, merať

prostriedok 
na meranie 

4 dkg25 dkg25 dkg2 a pol dl1 balíček5 dkg1 ks

8 cm 5 cm
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6. V ktorej nádobe je najviac tekutiny? Vlož medzi ne znamienko <, =, > !

Odhadni a potom odmeraj objem fliaš! Povedz, čo si zistil!

odhad: 1.  dl,  2.  dl  3.  dl meranie: 1.  dl,  2.  dl,  3.  dl

7. Ku ktorej tekutine patria uvedené množstvá? Prečo?

l dl cl ml

8. Naplňte merné nádoby rovnakým množstvom rozličných látok! Odhadnite 
ich hmotnosť, potom ich pomocou váhy odvážte!

a) Zoraďte látky v nádobách podľa ich narastajúcej hmotnosti!

odhad:   dkg   dkg   dkg   dkg   dkg

meranie:   dkg   dkg   dkg   dkg   dkg

b) Prečo majú uvedené látky rozličnú hmotnosť?

  Rozličné látky rovnakého objemu nemajú rovnakú hmotnosť.

10. Pri ktorých činnostiach je nevyhnutné presné meranie? Aj ty nakresli na 
prázdne miesto jeden príklad!

11. Kuchynské potreby, napríklad hrnček alebo lyžicu, môžeš použiť ako merací 
prostriedok. Odmeraj pomocou nich množstvo látok uvedených v 1. úlohe 
(6. strana)!

2 a pol dl mlieka =  hrnčeku mlieka.  4 dkg kakaa =  lyžiciam kakaa.

25 dkg múky =  hrnčeku múky.  25 dkg cukru =  lyžiciam cukru.

1 2 3 4 5

1 2 3 1 2 3

pšeničná  
krupica

fazuľa múka mlieko voda

9. Akú hmotnosť majú rozličné látky rovnakého objemu?

1l pšeničnej krupice:  dkg 1l fazule:  dkg

1l orechových jadier:  dkg 1l piesku:  dkg

1l ryže:  dkg 1l vody:  dkg

Vysvetli rozdielne výsledky meraní!
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1. Kde sa v prírode vyskytuje voda a v akom skupenstve?

Voda

  V prírode sa voda vyskytuje v troch skupenstvách: kvapalnom,  
pevnom a plynnom.

Na základe obrázkov napíš 
príklady na všetky tri sku-
penstvá!

Kvapalné:     

Pevné:     

Plynné:     

2. Na čo všetko používame čistú vodu?

  Čistá voda je veľký poklad. Človek ju používa rozličnými spôsobmi. Ku 
každej činnosti potrebuje čistú vodu, ale do prírody ju vracia väčšinou 
znečistenú. Často používa viac vody ako je potrebné, plytvá vodou.

Prečo treba šetriť vodou?

3. Voda je nevyhnutná pre život! Hľadaj medzi obrázkami príklady na  
nasledovné:

Rozpúšťajú sa v nej rôzne látky:  . Osviežuje, občerstvuje:  .

Bez nej by nebol život na Zemi:  . Čistí:  .

Pohyb v nej je ľahký:  .

1 2 3

4 5

6 87

9
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1
2 3

4

5

6 7 8

9 10 11 12
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4. Čím meriame teplotu látok?

5. Aké skupenstvo má voda v pohároch?
horúca studená vlažná

Odmeraj teplotu látok, ktoré sú v pohároch!

6. Pozoruj a zapíš zmeny teploty vody!

Ako sa za 15 minút zmenila teplota vody v oboch varných pohároch?

1.  2. 

Vzduch je „neviditel’ná“ látka
1. Skús nafúkať balón tak, ako je to znázornené na obrázku!

Čo si zistil? Prečo?

2. Zmeraj teplotu vzduchu v triede a vonku, na miestach znázornených na 
obrázku!

Teplota vzduchu vonku je:  ºC, nad radiátorom:  ºC,  

vo výške hlavy:  ºC, blízko podlahy:  ºC, nad dverami:  ºC.

3. Urob dvoch papierových 
hadov!  
Jedného umiestni na 
teplý radiátor, druhého 
na svoju lavicu a sleduj, 
čo sa stane!

U ktorého papierového hada si spozoroval zmenu? 

Čo sa stalo? 

Čas Teplota

0 minút °C

10 minút °C

15 minút °C

 °C

Čas Teplota

0 minút °C

10 minút °C

15 minút °C

 °C

 °C

30443_II_Kornyezet_2_Szlovak.indd   12 1/28/16   2:15 PM



13

vlažná
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4. Pozoruj pohyb balóna vo vzduchu! Nafúkaj balón a pusti ho! 

Čo si zistil? 

5. Akú úlohu zohráva vzduch v prípade vecí, ktoré vidíš na obrázkoch?

Modeluj

3. Na dnešnej hodine pracujte v skupinách!

Spotreba materiálu pre štyroch žiakov:

a) Materiál v miske rukou dobre pomiešaj!
b) Zhotov predmet!
c) Zmerajte hmotnosť zhotovených predmetov!

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

d) Zhotovené predmety pomaly vysušte!
e) Na nasledujúcej hodine opäť zmerajte hmotnosť predmetov!

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Názov predmetu:  , hmotnosť:  dkg.

Čo si zistil? Vysvetli príčinu zmeny! 

2. Navrhni, čo by si chcel zhotoviť! 
Nakresli do rámčeka!

1. Kto zhotovil tieto predmety? Z čoho sú?
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12 dl vlažnej 
vody2 hrnčeky soli3 hrnčeky múky
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1. Napíš dnešný dátum!

 .  deň  . mesiac 

Napíš svoj dátum narodenia!

 .  deň  . mesiac 

Precvic̆ujme, opakujme!

2. Pomenuj predmety na obrázkoch! Na čo ich používali v minulosti? 

3. Nakresli čas ku každej časti dňa!

svitanie ráno dopoludnie odpoludnie noc

4. Spoj predmet s prostriedkom, ktorým ho meriamie / vážime!

5. Vieš na základe vlastností rozoznať daný predmet?

Tvar: obdĺžnikový.
Dĺžka: 20 cm.
Výška: 3 cm.
Šírka: 10 cm.
Hmotnosť v prázdnom stave: 10 dkg.
Skupenstvo: pevné.
Materiál: koženka.
Vlastnosť materiálu: pružný.

Názov predmetu:  .

7. Ku ktorému tovaru patria uvedené údaje? Prečo?

8. Rozlúšti obrázkovú hádanku! Napíš riešenie!

 na svietenie na kúrenie na meranie času
na písanie na varenie na domáce práce 6. Ktoré vlastnosti sú charakteristické pre vodu a ktoré pre vzduch! Napíš na 

čiaru skratku „VO“, ak ide o vlastnosť vody a skratku „VZ“, ak ide o vlastnosť 
vzduchu!

Priehľadná  , plynné skupenstvo  ,

ľahký  , keď sa zohreje, stúpa hore  ,

kvapalné skupenstvo  , dôležitá pre živé organizmy   ,

skupenstvo sa môže závisle od teploty meniť  .
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7

1. Napíš dnešný dátum!

 .  deň  . mesiac 

Napíš svoj dátum narodenia!

 .  deň  . mesiac 

2. Pomenuj predmety na obrázkoch! Na čo ich používali v minulosti? 

3. Nakresli čas ku každej časti dňa!

noc

4. Spoj predmet s prostriedkom, ktorým ho meriamie / vážime!

5. Vieš na základe vlastností rozoznať daný predmet?

Tvar: obdĺžnikový.
Dĺžka: 20 cm.
Výška: 3 cm.
Šírka: 10 cm.
Hmotnosť v prázdnom stave: 10 dkg.
Skupenstvo: pevné.
Materiál: koženka.
Vlastnosť materiálu: pružný.

Názov predmetu:  .

7. Ku ktorému tovaru patria uvedené údaje? Prečo?

2 l 2 dl 25 dkg 15cm x 25 cm

8. Rozlúšti obrázkovú hádanku! Napíš riešenie!

 na svietenie na kúrenie na meranie času
na písanie na varenie na domáce práce 6. Ktoré vlastnosti sú charakteristické pre vodu a ktoré pre vzduch! Napíš na 

čiaru skratku „VO“, ak ide o vlastnosť vody a skratku „VZ“, ak ide o vlastnosť 
vzduchu!

Priehľadná  , plynné skupenstvo  ,

ľahký  , keď sa zohreje, stúpa hore  ,

kvapalné skupenstvo  , dôležitá pre živé organizmy   ,

skupenstvo sa môže závisle od teploty meniť  .

5 dkg 10 dkg 1 kg 1 kg 1 l

30443_II_Kornyezet_2_Szlovak.indd   17 1/28/16   2:15 PM



18

Divorastúce rastliny a divoz̆ijúce zvieratá

1. Ktoré ročné obdobie si rozoznal na obrázku? Aké je počasie? Ktoré biotopy vidíš?

2. Ktoré rastliny a zvieratá si rozoznal na obrázku?

Rastliny: 

Zvieratá:  

3. Kde žijú živočíchy, ktoré sú na obrázku? Prečo žijú v tomto prostredí?
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