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Prázdniny sa skonc̆ili
1. Zaraď mesiace do skupín podľa ročných období! Použi odlišné farby!

december január február marec apríl máj 
jún júl august september október november

2. Nakresli, aké bolo počasie v lete!

Nyomdai előkészítés: Ghyczy Attila, Bánáti János 
Rockwell Design Kft. – www.rockwell.hu

3. Akými dopravnými prostriedkami si cestoval v lete?

4. Zaraď obrázky do skupín! Odôvodni riešenie!

Čo si sa o nich učil v prvom ročníku?

5. Na ktorých častiach tela sa nachádzajú zmyslové orgány? Ktorým zmyslom 
čo vnímaš?

6. Nakresli na výkres tie druhy ovocia, ktoré si v lete najradšej jedával!
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1. Rozprávaj o obrázkoch! Aké rozdiely si zbadal? V čom sa podobajú?

Spoznajme svoje bydlisko!

Dedina aj mesto je sídlo.

2. Kde bývaš?

Bývam na dedine. Bývam v meste.

Ako sa volá tvoje bydlisko?  

Napíš svoju presnú adresu!  cesta/ulica  číslo domu 

Prečo je dôležité, aby si vedel tieto údaje?

3. Čo sa nachádza aj na dedine, aj v meste?

škola, autobusová zastávka, nemocnica, lekáreň, divadlo, teledom,
obecný/mestský úrad, cintorín, múzeum, obchod, plaváreň, detské jasle,

kostol, park, kultúrny dom, električka, lekárska ordinácia, železničná stanica,
autobusová stanica, materská škola, pošta, polícia, kino, domov dôchodcov

Prečo sú tieto inštitúcie dôležité v každom sídle?

2.
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  Chráň svoje zdravie, aj zdravie ostatných ľudí, dodržuj dopravné predpisy!

4. Aký je tvoj domov? Pokračuj vo vymenovaní!

Bývam v rodinnom dome. Náš byt je v poschodovom dome. Máme dvor. 
Okno mojej izby smeruje na frekventovanú cestu. Bývam v tichom prostredí. 

Pri ceste je veľa stromov. Škola sa nachádza v blízkosti nášho bytu. 
Škola sa nachádza ďaleko od nášho bytu.

Významné budovy, ktoré vidím cestou do školy: 

5. Ktoré miestnosti sa nachádzajú v byte, v ktorom žije Žofka s rodinou?  
Čísla napíš do štvorcov!

6. Orientuj sa! Aké miestnosti sú v byte, v ktorom žije Žofka s rodinou?  
Povedz, kde a ktorým smerom sa nachádzajú jednotlivé miestnosti!  
Na určenie smeru používaj slová, ktoré si sa naučil v prvom ročníku!

7. Nakresli do obrázku, kadiaľ môžu ísť Žofka a Petrík do školy!

Doplň vety!

Skôr než stúpim na vozovku, pozriem sa najprv  , potom 

 Uprostred vozovky sa ešte raz pozriem  .

  Ako účastník cestnej premávky buď rozvážny a opatrný!

8. Ktoré dieťa dodržiava pravidlá cestovania a ktoré nie? Prečo?

Zakrúžkuj číslo miestnosti, ktorá je aj v tvojom domove! V čom sa podobá a 
v čom sa líši tvoj domov od bytu, ktorý vidíš na obrázku?

Ak môžeš, chodievaj do školy pešo! Prečo?

1. obývačka

2. jedáleň

3. kuchyňa

4. kúpelňa

5. WC

6. predizba

7.  Žofkina  
izba

8.  Petríkova 
izba

9. terasa

5.

4.

6.
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Nas̆a s̆kola

4. Aké miestnosti máte v škole a ktorým smerom sa nachádzajú?

a) Príde k vám nový spolužiak. Hľadá učebňu žiakov 2. ročníka.  
Stretneš sa s ním pri vchode. Vysvetli mu, kde je vaša učebňa!

b) Do školy príde hosť. Ty stojíš pri vrátnici. Hľadá kanceláriu riaditeľa.  
Vysvetli mu, kade, ktorým smerom má ísť!

c) Tvoj nový spolužiak si chce vypožičať knihu. Ty stojíš pred učebňou  
druhákov. Vysvetli mu, kade, ktorým smerom má ísť do knižnice!

3. Nekresli svoju triedu! Predstav ju!

1. Predstav svoju školu!

Názov školy: 

Adresa: 

Meno tvojho učiteľa/tvojej učiteľky: 

Kto je v triede tvoj kamarát? 

Ktorý predmet máš najradšej? 

Koľko žiakov je v tvojej triede? 
Koľko učební je v tvojej škole? 

2. Podčiarkni názvy miestností, ktoré sa nachádzajú aj v tvojej škole!

plaváreň, učebne, knižnica, kuchyňa, jedáleň, vrátnica, zborovňa,
telocvičňa, šatňa, lekárska izba, kabinet, toalety, aula, počítačová učebňa

5. Povedz svoj názor o tom, čo vidíš na obrázku! 

Kedy sa cítiš dobre so spolužiakmi?

  Trieda je spoločenstvo.

3.

2.

4.
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6. Aké prostriedky môžeš použiť na meranie vzdialenosti?

Pomocou ktorého na prostriedku na meranie vieš presne zmerať dĺžku a 
šírku miestností?

Šírka triedy:

odhad:  krokov meranie:  krokov rozdiel: 

odhad:  m meranie:  m rozdiel: 

Dĺžka triedy:

odhad:  krokov meranie:  krokov rozdiel: 

odhad:  m meranie:  m rozdiel: 

7. Aké dopravné značky a obytné domy sa nachádzajú v okolí tvojej školy?

8. Spoločne zorganizujte prácu! Zhotovte zmenšené kópie budov, ktoré sú  
v okolí školy! Na terénnom stole vytvorte panorámu okolia školy!

8. 

Moje bydlisko a jeho okolie
Žofka  a Petrík boli s triedou na výlete. S pani učiteľkou zašli na okraj mesta. 
Nikdy by si neboli pomysleli, koľko zaujímavých pozoruhodností tu uvidia.  
O tom, čo videli a zistili, nakreslili obrázok.

1. Povedz na základe obrázku, čo videli Žofka a Petrík na výlete!

2. Nakresli aj ty, čo si videl a zistil na prechádzke! Porovnaj tieto dva kraje!

7.

6.
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3. Čo vidíš na obrázkoch? Ktorý popis a ktorý obrázok patria k sebe?

nížina

pahorkatina

dolina

pohorie

rieka

jazero

potok

1. Povrch je veľmi rovný, preto ďaleko dovidieť.
2. Vysoko vyčnieva z krajiny.
3. Nižšia vyvýšenina.
4. Pozdĺžne sa tiahne medzi vrchmi.
5. Voda, prirodzene prúdiaca korytom, po ktorej sa 

plavia aj lode.
6. Menší prirodzený vodný tok, má plytké koryto.
7. Väčšia prirodzená stojatá vodná plocha.

  Povrch okolitej krajiny je rozmanitý. Vyššia vyvýšenina sa nazýva vrch, 
nižšia vyvýšenina sa nazýva pahorok. Nízko položený rovinatý kraj sa 
volá nížina. Krajinu spestruje rieka, potok a jazero.

4. Na terénnom stole vytvorte vrchy, pahorkatiny, nížinu a rieku! Do koryta 
rieky nalejte vodu! Sledujte, kade tečie voda v koryte!

5. Hore na vrch, dolu do údolia... Aké časti má vrch?

6. Odpoveď nakresli do prázdnych rámčekov! Odôvodni svoju kresbu!

1. Aký je povrch kraja, kam sa pôjde Žofka sánkovať?
2. Aký je povrch kraja, kde sa dá ľahko bicyklovať?
3. Kde by si vybudoval rozhľadňu?
4. Kam by si sa šiel člnkovať?

7. Na terénnom stole vytvorte povrch miesta, kde sa nachádza vaše bydlisko!

3.
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3. Čo vidíš na obrázkoch? Ktorý popis a ktorý obrázok patria k sebe?

1. Povrch je veľmi rovný, preto ďaleko dovidieť.
2. Vysoko vyčnieva z krajiny.
3. Nižšia vyvýšenina.
4. Pozdĺžne sa tiahne medzi vrchmi.
5. Voda, prirodzene prúdiaca korytom, po ktorej sa 

plavia aj lode.
6. Menší prirodzený vodný tok, má plytké koryto.
7. Väčšia prirodzená stojatá vodná plocha.

  Povrch okolitej krajiny je rozmanitý. Vyššia vyvýšenina sa nazýva vrch, 
nižšia vyvýšenina sa nazýva pahorok. Nízko položený rovinatý kraj sa 
volá nížina. Krajinu spestruje rieka, potok a jazero.

4. Na terénnom stole vytvorte vrchy, pahorkatiny, nížinu a rieku! Do koryta 
rieky nalejte vodu! Sledujte, kade tečie voda v koryte!

5. Hore na vrch, dolu do údolia... Aké časti má vrch?
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6. Odpoveď nakresli do prázdnych rámčekov! Odôvodni svoju kresbu!
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Z̆ivot l’udí v minulosti a dnes
1. Navštívte blízke múzeum alebo pôvodný ľudový dom! Pozrite sa, ako žili 

ľudia v minulosti!

2. Ako cestovali ľudia v minulosti?

kôň

koč (hintov)

konská železnica

čln, bárka, loďka 

pešo

voz (rebrinák)

parný rušeň

sane ťahané koňmi

Akými dopravnými prostriedkami cestujú ľudia dnes?

3. Čím svietili v minulosti?

Čím svietime dnes?

4. Pomenuj predmety a zariadenia, ktoré sú na obrázkoch! Na čo ich používali?

Vyhľadaj, ktorá vec používaná v minulosti zodpovedá dnešnému predmetu 
či zariadeniu! 
  Dnešné moderné predmety a zariadenia vznikli tak, že človek zdo-
konaľoval staré, rozvíjal ich alebo vytvoril nové. K tomu potreboval 
vedomosti, skúsenosti a vynaliezavosť.

2.
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1. Navštívte blízke múzeum alebo pôvodný ľudový dom! Pozrite sa, ako žili 
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2. Ako cestovali ľudia v minulosti?

Akými dopravnými prostriedkami cestujú ľudia dnes?

3. Čím svietili v minulosti?

 oheň olejový kahanec fakľa sviečka petrolejová lampa 

Čím svietime dnes?
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Vyhľadaj, ktorá vec používaná v minulosti zodpovedá dnešnému predmetu 
či zariadeniu! 
  Dnešné moderné predmety a zariadenia vznikli tak, že človek zdo-
konaľoval staré, rozvíjal ich alebo vytvoril nové. K tomu potreboval 
vedomosti, skúsenosti a vynaliezavosť.
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Nas̆e sviatky
1. Sviatok je tak isto súčasťou nášho života, ako práca a oddych. Ktoré sviatky 

rozoznáš na obrázkoch?

  9. Nový rok
10. 20. august
11. fašiangy
12. Veľká noc
13. Svätojánsky  

sviatok
14. 23. október
15. Deň matiek
16. 15. marec
17. Vianoce

Čo vieš o tých sviatkoch, ktoré si nenašiel na obrázkoch? Zaraď uvedené 
sviatky a významné dni do skupín!

Rodinné sviatky:  Sviatky, významné dni: 

Štátne sviatky:   Ľudové zvyky: 

Sviatky súvisiace s prácou: 

V ktorom ročnom období slávime číslami označené sviatky?

 7., 8., 14.  12., 15., 16.

 4., 9., 11., 17.  6., 10., 13.

Opakujme, precvic̆ujme!
1. Čo sa nachádza na dedine a čo v meste? Čo sa nachádza v obidvoch?

2. Položte si navzájom podobné otázky a odpovedzte na ne!

Ktorým smerom od tvojej triedy je zborovňa?  

Ktorým smerom od vchodu školy je vrátnica?   

1. narodeniny

2. svadba

3. krstiny

4. Mikuláš

5. meniny

6. Deň Petra a Pavla

7. oberačka

8. Sviatok všetkých 
svätých – Pamiatka 
zosnulých
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1. Sviatok je tak isto súčasťou nášho života, ako práca a oddych. Ktoré sviatky 
rozoznáš na obrázkoch?

  9. Nový rok
10. 20. august
11. fašiangy
12. Veľká noc
13. Svätojánsky  

sviatok
14. 23. október
15. Deň matiek
16. 15. marec
17. Vianoce

Čo vieš o tých sviatkoch, ktoré si nenašiel na obrázkoch? Zaraď uvedené 
sviatky a významné dni do skupín!

Rodinné sviatky:  Sviatky, významné dni: 

Štátne sviatky:   Ľudové zvyky: 

Sviatky súvisiace s prácou: 

V ktorom ročnom období slávime číslami označené sviatky?

 7., 8., 14.  12., 15., 16.

 4., 9., 11., 17.  6., 10., 13.

Opakujme, precvic̆ujme!
1. Čo sa nachádza na dedine a čo v meste? Čo sa nachádza v obidvoch?

dedina

mesto

2. Položte si navzájom podobné otázky a odpovedzte na ne!

Ktorým smerom od tvojej triedy je zborovňa?  

Ktorým smerom od vchodu školy je vrátnica?   
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