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Slovo na úvod 

Milá kolegyňa, milý kolega.  

Publikácie, s ktorými práve začínate pracovať, tvoria dve neoddeliteľné súčasti. 
Spracované sú pre učiteľov a deti Slovákov žijúcich nielen na Slovensku, ale aj pre tých, ktorí 
žijú za hranicami rodnej vlasti svojich predkov. Obsah publikácie je spracovaný za účelom 
podpory národnej slovenskej identity a uchovávanie dedičstva svojich predkov. 

Prvá časť s názvom Poznávanie Slovenska v ranej edukácii  I. časť, je určená 
učiteľom predprimárneho a primárneho vzdelávania. Ponúka teoretické poznatky z vybraných 
reálií Slovenska a  zároveň je metodickým sprievodcom k úlohám spracovaným v pracovnom 
zošite pre deti ranej edukácie. Obsah prvej časti publikácie má byť nápomocný učiteľovi pri 
oboznamovaní sa s krásami Slovenska, ktoré má sprostredkovať žiakom v rámci plnenia úloh 
zapracovaných do pracovných listov v pracovnom zošite. Je rozdelený do desiatich kapitol.  

Prvá až deviata kapitola ponúka výber informácií z prírodovedno-technickej a 
spoločenskovednej oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania. Ide o výber hradov a  
zámkov, jaskýň, prírodných krás, zvierat a živočíchov, riek, najzaujímavejších mostov, budov, 
technických výdobytkov; významných osobností, či tradičných i súčasných remesiel zo 
Slovenska.  

Desiata kapitola ponúka učiteľovi metodické pokyny k vypracovávaniu úloh, ktoré deti 
majú spracované zaujímavou formou v pracovných listoch s autokorekciou v pracovnom 
zošite. Úlohou učiteľa je tento obsah deťom sprostredkovať čo najzaujímavejším, 
najatraktívnejším a najpríťažlivejším spôsobom,  aby sa hravou formou mohli zoznamovať s 
krajinou svojich predkov. 

Druhá publikácia s názvom Poznávanie Slovenska v ranej edukácii II. časť, obsahuje 
pracovné listy pre deti ranej edukácie. Prostredníctvom úloh v pracovných listoch s 
autokorekciou, majú deti možnosť poznávať prírodu, históriu, kultúru, architektúru a mnoho 
zaujímavostí z vybraných reálií Slovenska. Spracovaný obsah je zameraný na rozvíjanie, 
podporovanie a  upevňovanie slovenskej identity nielen pre deti žijúce na Slovensku, ale aj 
pre deti žijúce za hranicami Slovenska. Publikácia je určená pre všetky deti, ktoré si 
uchovávajú dedičstvo svojich slovenských predkov.  Súbor pracovných listov je rozdelený do 
tematických celkov, ktoré sú zhodné s obsahom a metodickým sprievodcom pre učiteľa a 
kopíruje teoretické informácie spracované v prvej publikácií.  

Úlohami z oblasti hrady a zámky si žiaci majú možnosť rozvíjať poznatky o hradoch 
a  zámkoch Slovenska, o ich jedinečnostiach, o lokalite ich výskytu, o ich majiteľoch,  
správcoch, o bohatej histórii, povestiach a udalostiach, ktorými sú charakteristické. 

Cieľom úloh z oblasti jaskyne Slovenska je vytvárať a  rozvíjať u detí poznatky 
o slovenských jaskyniach, o ich charaktere, osobitostiach, o pôvode, mieste ich výskytu, o ich 
objaviteľoch, či o ich návštevnosti. Deti sa učia poznávať, že sú zimoviskami netopierov či 
prvými obydliami pravekého človeka.  

Prostredníctvom úloh z oblasti najzaujímavejšie mosty Slovenska si rozvíjajú 
poznanie o histórii, o architektonickom i technickom význame mostov Slovenska. 

Úlohy z oblasti solárne kolektory a  elektrospotrebiče rozvíjajú poznatky o solárnych 
kolektoroch ako obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré dokáže človek v súčasnosti využívať. 
Prostredníctvom úloh v pracovných listoch je možné u žiakov rozvíjať poznanie o  spôsobe 
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výroby energie a fungovania elektrospotrebičov prostredníctvom solárnych kolektorov. Deti 
spoznávajú možnosti využívania energie zo solárnych kolektorov,  najrôznejšie spôsoby ich 
umiestňovania na poliach, v okolí domov, či na samotných budovách. Spoznávajú ako je 
potrebné zaobchádzať s elektrospotrebičmi a ako je ich možné vyžívať  v praktickom živote. 

Rovnako aj úlohy z oblasti veterné turbíny a elektrospotrebiče sú zacielené na  
rozvíjanie poznania o veterných turbínach, ako ďalších dodávateľoch energie pre človeka. 
Spoznávajú obec Cerovú, ako jednu z  lokalít Slovenska, kde sa veterná elektráreň nachádza. 
Prostredníctvom úloh v pracovných listoch si detí rozvíjajú poznanie o zložení veternej 
turbíny, o spôsobe jej fungovania, ako aj o spôsobe výroby energie prostredníctvom vetra. 
Spoznávajú, ako je možné využívať prírodné javy a živly v prospech ľudstva.  

 Spoznávať kvety, živočíchy i vtáctvo slovenských veľhôr - Vysokých Tatier deťom 
sprostredkúvajú ďalšie úlohy v pracovných listoch. Majú za cieľ poznávať vzácne a chránené 
tatranské kvety,  čas kvitnutia, spôsob a podmienky rastu, ako aj ich praktické využitie v 
ľudovej medicíne. Deti získajú poznatky o  zákonnej ochrane tatranských kvetov, o  
dôležitom a  nevyhnutnom rešpektovaní nariadení, o manipulácii s nimi ako aj poznanie o 
liečiteľských účinkoch, ale aj o nebezpečenstve jedovatosti niektorých rastlín. Spoznávajú 
tatranské zvieratá, vtáky,  spôsob i  podmienky ich života. Získavajú poznatky o skutočnosti, 
že mnohé z  tatranských živočíchov sa vyskytujú aj v okolitých lesoch, no mnohé z nich môžu 
vidieť len vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Spoznávajú vtáky, ktoré odlietajú na jeseň z 
Tatier, ale aj tie, ktoré tam zimujú.     

  Cieľom úloh o listnatých a ihličnatých stromoch rastúcich na Slovensku je rozvíjať 
poznanie u detí o  stromoch rastúcich práve na území Slovenska. Deti nadobudnú poznatky o  
typických znakoch kôry jednotlivých stromov, o plodoch, konároch, vetvách, o tvare listov 
a ihličí. Dozvedia sa o spôsobe a podmienkach rastu stromov, ako aj o  spôsobe využitia a  
spracovania dreva. Spoznajú rôzne oblasti výroby, ako je stolárstvo, stavebníctvo, drevorezba, 
výroba papiera, hračiek, hudobných nástrojov a iné.   
  Získať poznatky o najväčšej a najdlhšej rieke Slovenska sprostredkujú deťom úlohy v 
pracovných listoch o  riekach Váh a Dunaj.  Deti prostredníctvom úloh sa dozvedia, aký je 
život v týchto riekach, ktoré ryby a živočíchy v nich žijú. Majú možnosť si obohatiť poznatky 
o prameňoch oboch riek, o tom, kde ústia, o ich prítokoch, a smeru ich toku.  
 Pracovné listy, na ktorých sú deťom sprostredkované poznatky o významných 
osobnostiach Slovenska rozvíjajú poznanie o významných osobnostiach Slovenska, 
poznávajú ich prínos pre slovenský národ, jeho existenciu a autonómiu. Spoznávajú autora 
slovenskej hymny, Janka Matúšku, pochopia význam školstva pre Slovensko z  čias Márie 
Terézie, ako aj význam reforiem Jozefa II. Obohatia svoje poznatky o bohatú históriu 
slovenského jazyka cez  známe osobností slovenských jazykovedcov, ako je Anton Bernolák 
a Ľudovít Štúr. Spoznávajú bratov zo Solúna, Konštantína a Metoda, ako zakladateľov prvého 
písma nazývaného hlaholika. Spoznávajú veľkých národovcov a  politikov Slovenska, ako je 
Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka. Z pracovných listov si žiaci môžu zhotoviť návrh na 
triednu galériu, ktorú postupne môžu dopĺňať a obohacovať aj o iné významné osobnosti 
Slovenska.  
 Cieľom pracovných listov s Modranskou keramikou  a modrotlačou je rozvíjať u  
žiakov poznatky o vzniku, tvorcoch a šíriteľoch modranskej keramiky a modrotlače. 
Spoznávajú najrôznejšie modely, tvary štýly, farebnosť, rytmus a jedinečnosť modranskej 
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Spoznávajú najrôznejšie modely, tvary štýly, farebnosť, rytmus a jedinečnosť modranskej 
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keramiky. V ponuke úloh si deti môžu navrhovať nové, vlastné, originálne námety na 

modranskú keramiku.   Deti  spoznávajú techniku výroby modrotlače v  minulosti a  postupné 

zdokonaľovanie jej výrobných techník. Rovnako majú možnosť navrhovať nové, vlastné 

a originálne námety  na modrotlač ako aj navrhovať oblečenia z modrotlače.   

V predkladaných publikáciách autorky ponúkajú didakticky spracovanú časť obsahu 

zo spoločenskovednej, prírodovednej a technickej  oblasti vzdelávania, ktorý vychádza zo 

štátnych kurikulárnych dokumentov určených pre predprimárne a  primárne vzdelávanie. 

Obsah spracovaný  do úloh v pracovných listoch v pedagogickej praxi môže využívať učiteľ 

tak na predprimárnom ako aj na primárnom stupni vzdelávania. Potrebné je však vedieť, že 

prácu s  pracovnými listami je nutné vždy prispôsobiť konkrétnej vekovej skupine detí, s 

vhodnou a dobre premyslenou organizáciou už pri zadávaní úloh. Zvlášť v predprimárnej 

edukácii je potrebné pristupovať k  deťom individuálne, uplatňovať názorné ukážky  a 

nezabúdať vyzdvihovať sebarealizáciu a  aktivitu detí. Je nevyhnutné a potrebné 

uskutočňovať reflexiu, viesť ich k sebahodnoteniu, k hodnoteniu vlastných úspechov i  

neúspechov a k  používaniu autokorektívnych kariet. Je správne a  potrebné zapájať detí do 

zhotovovania pomôcok, ktoré im úlohy v pracovných listoch ponúkajú. Ide o strihanie 

kartičiek s číslami, so slovami, tvorbu pexesa, tangramov a iné. Učiteľ sa má pri práci s deťmi 

usilovať používať otvorené otázky, ktoré rozvíjajú divergentné, kritické a hodnotiace 

myslenie detí. Je potrebné, aby sa vyhýbal otázkam, ktoré napovedajú výsledky úloh. Dôležité 

je vysvetliť pravidlá a postupy pri vypracovávaní úloh v pracovných listoch. Rovnako je 

dôležité vedieť deti vhodne motivovať a podnecovať k samostatnému riešeniu úloh.  

Pracovné listy v druhej publikácii " Poznávanie Slovenska v ranej edukácii II. časť" - 

(pracovný zošit pre žiakov), sú rozdelené podľa vekových kategórií. Každý pracovný list je 

označený symbolom podľa toho, ako je možné s ním pracovať. Symbol označuje, či ide o 

prácu s pracovným listom v printovej podobe, alebo v počítači, aké pomôcky sú potrebné na 

vypracovanie úloh. V závere tejto časti "Metodická príručka"  sú ku každému pracovnému 

listu spracované metodické pokyny, v ktorých  sú uvedené konkrétne návody a postupy pre 

učiteľa k vypracovávaniu úloh, k používaniu autokorektívnych kariet, ako aj vysvetlivky 

skratiek a symbolov (pozri s. 97) . Každý pracovný list je možné doplniť a obohatiť o ďalšie 

poznatky k uvedenej téme prostredníctvom informácií z encyklopédií, odbornej 

literatúry, internetu a pod. Takmer každý pracovný list, pexeso, či  obrázkový materiál je 

možné používať s deťmi na predprimárnom a  primárnom stupni školy. Učiteľ ich môže 

didakticky rozšíriť a prispôsobiť individuálnym osobitostiam, potrebám a záujmom žiakov. 

Pri plnení úloh môže učiteľ využívať aj rôzne multimediálne pomôcky ako interaktívnu 

tabuľu, digitálnu hračku včelu Bee-Bot, počítačový program Active Inspire a iné. 

Vypracovávanie úloh v edukačnom procese závisí predovšetkým od profesijných kompetencií 

učiteľov a od materiálnych podmienok školy.   

Činnosti zamerané na plnenie úloh a prácu s pracovnými listami, prispievajú k celostnému 

rozvoju osobnosti detí, teda k rozvíjaniu ich kognitívnej, perceptuálno-motorickej a  socio-

emocionálnej stránky. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené tak, aby sa rozvíjali všetky 

psychické procesy nielen pamäť, myslenie, reč, pozornosť, ale aj fantázia, predstavivosť, city, 

vôľa, postoje a samozrejme flexibilita, či kreativita. Poskytujú deťom možnosti 

individualizovaného rozvíjania, pretože môžu úlohy v pracovných listoch vypracovávať 

individualizovane, v skupinách, ale aj frontálne. Rozvíja sa u nich vizuomotorika, jemná 
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motorika i grafomotorika. Deti zároveň nadobúdajú predčitateľskú, čitateľskú, počítačovú 

gramotnosť, matematické, jazykové, sociálne, komunikačné, i ostatné kompetencie, ktoré 

vyplývajú z platných kurikulárnych dokumentov pre predprimárnu a primárnu edukáciu. 

Úlohy dávajú možnosť deťom pracovať  s  informáciami z rôznych knižných, časopiseckých 

zdrojov, z encyklopédií, či z internetu. Každý pracovný list dáva deťom priestor pre 

sebahodnotenie, posúdenie a hodnotenie správnosti vyriešených úloh prostredníctvom 

autokorektívnych kariet a v komunikácii s učiteľom aj  možnosť vyjadrovať vlastné pocity, 

úspechy i neúspechy pri riešení úloh a pri rozvíjaní vlastného poznávania. Pracovné listy s 

autokorekciou sú číslované a označené symbolmi, ktoré  vyjadrujú hodnoty a spôsob práce. V 

závere desiatej kapitoly - v metodickom sprievodcovi - (str. 97) sú k symbolom uvedené 

vysvetlivky. 

  Čitateľom a čitateľkám ako aj tým, ktorí budú pracovať so súborom publikácii želáme 

veľa tvorivých síl, chuti do spoločnej edukačnej práce s deťmi, ktorá im priblíži aspoň malú 

časť tak krásnej krajiny a dedičstva svojich predkov. Sme si vedomé, že nie všetko sa dalo v 

predkladaných publikáciách spracovať a sprostredkovať, ale veríme, že aktívna  práca s nimi 

sa stane inšpiráciou pre návštevu mnohých krás tejto krajiny. 

   

 

Autorky 
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I. HRADY A ZÁMKY NA SLOVENSKU 
 

                                                                                                                       
 

 
 

 

 

 

BRATISLAVSKÝ HRAD je historickou dominantou Bratislavy. Týči sa nad riekou 
Dunaj na hradnej skale vo výške 85 metrov. Už v časoch Veľkej Moravy bol husto osídlený 
hradný kopec. Súčasná budova hradu stojí na starom slovanskom hradisku z 9. storočia. Na 
mieste súčasného hradiska sa v minulosti pravdepodobne nachádzali drevené obytné stavby. 
Neskôr tu postavili dvojpriestorový kamenný palác a veľký trojloďový Kostol svätého 
Salvátora s presbytériom a dvoma vežami. Staviteľmi boli pravdepodobne arpádovskí 
panovníci. V roku 1046 vtrhli na územie pôvodného hradu vojská cisára Henricha III., ktoré 
ho poškodili. V roku 1053 vojská cisára Henricha III. obliehali hrad osem týždňov, no 
nepodarilo sa im ho dobyť. V rokoch 1073 a 1074 poškodený hrad Šalamún opevnil. Po roku 
1189 bol Bratislavský hrad zvolený cisárom Fridrichom I. Barbarossom za miesto stretnutia 
účastníkov križiackej výpravy do Palestíny. Cieľom tejto výpravy bolo oslobodiť Kristov 
hrob. Táto udalosť povýšila význam Bratislavského hradu v Európe. Po roku 1121 bol 
Bratislavský hrad preslávený vďaka honosným zásnubám štvorročnej Alžbety, dcéry kráľa 
Ondreja II. a  Gertrúdy, s grófom Ľudovítom. V roku 1241 a 1242 vtrhli do Bratislavy a  jej 
okolia mongolské (tatárske) vojská, ktorým sa však nepodarilo dobyť hrad. Hrad neskôr 
odolal aj vpádu rakúskych vojsk. Uvedené  nebezpečenstvá prinútili kráľa Bela IV. k 
rozsiahlej prestavbe a prístavbe hradných múrov. Tak posilnil a zvýšil obranu v celej krajine. 
Kráľ Belo IV. postavil v roku 1245 obrannú vežu. Neskôr postavil nárožnú päťpodlažnú vežu, 
na ktorej základoch je postavená súčasná Korunná veža. Vodná veža, ktorá bola postavená pri 
brode cez Dunaj doplnila opevnenie hradu v roku 1252. Na prelome 13. a 14. storočia bol 
hrad viackrát dobytý. 

 Nová éra Bratislavského hradu sa začala nástupom Žigmunda Luxemburského na 
Uhorský trón. Keďže bol stále zadlžený, ako záruku za dlhy dal Žigmund Luxemburský v  
roku 1402 hrad do zálohy rakúskemu kniežaťu. Potenciálnym dedičom Bratislavského hradu 
sa stal Albert, knieža z rodu Habsburgovcov, ktorý sa na Bratislavskom hrade v  roku 1421 
zosobášil s jedinou dcérou Žigmunda Luxemburského. V roku 1423 dal Žigmund prestavať 
pôvodné drevené a hlinené hradby na kamenné a súčasne dal predĺžiť delové bašty, čím opäť 
posilnil a spevnil hradné múry. Vtom istom čase bola postavená súčasná Žigmundova brána, 
ktorá v minulosti po dlhé roky niesla názov Korvínová. V roku 1431 sa zintenzívnila 
prestavba kráľovského paláca, pretože Žigmund Luxemburský bol zvolený za cisára do Svätej 
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rímskej ríše. V roku 1436 bola na hrade vyhĺbená studňa, ktorá mala viac ako 85 m. V roku 
1437 zomrel Žigmund Luxemburský a na hrade bola dokončená rekonštrukcia len hrubej 
stavby. Nástupcom Žigmunda Luxemburského sa stal Albrecht Habsburský, ktorého po 
krátkej vláde v Uhorsku prechodne vystriedali Jagelovci. Za ich vlády vstúpili na hrad 
žoldnieri lúpežnej výpravy Michala Orsága. Na hrade spôsobili obrovské škody a súčasne sa 
ho v roku 1450 zmocnili. Vylúpili hradnú kaplnku, z ktorej odniesli množstvo cenností, ako aj 
bohoslužobné knihy a liturgické predmety. V roku 1452 sa kráľom stal Ladislav V. Pohrobok, 
ktorému špeciálne a prepychovo upravili interiéry paláca.  Pomerne slabá vláda Jagelovcov priniesla Bratislavskému hradu v rokoch 1490 a  1526 úpadok. Význam Bratislavskému hradu paradoxne priniesla moháčska katastrofa a  rozdelenie krajiny na tri časti. V V  
 V tých časoch bola do priestorov hradu presunutá uhorská kráľovská komora, pretože 
Budín, ktorý bol centrom uhorskej kráľovskej komory, bol v  roku 1526 dobytý Turkami. 
V roku 1527 sa hradu zmocnil Ferdinand I. Habsburský, ktorý ho s podporou šľachty 
nádherne a nákladne zveľadil pre účely korunovácií víťazov o uhorský trón. Na hrade bol 
korunovaný aj Maximilián, syn Ferdinanda. V roku 1599 sa hradným kapitánom a dedičným 
bratislavským županom stal Mikuláš II. Pálfi. V prvej tretine 17. storočia neustále prebiehali 
na hrade boje, ktoré ho zničili. Uhorský snem v roku 1630 poveril bratislavského župana 
Pavla Pálfiho prestavbou hradu. V roku 1674 bola dokončená Leopoldova brána a po roku 
1712 bola postavená Karolova brána, dnes Viedenská brána. V tomto období bol Bratislavský 
hrad miestom udeľovania významných titulov a  vymenovania palatínov.  
 Za vlády  Márie Terézie, dcéry cisára Karola VI. zažil hrad svoje najskvelejšie 
architektonické obdobie. Hrad prešiel viacerými prestavbami. Po krátkom nástupe Márie 
Terézie na trón však napadli jej krajinu vojská z viacerých susedných krajín, ktoré sa podarilo 
uhorským stavom z Horného Rakúska vyhnať. V  roku 1732 po smrti palatína Mikuláša 
Pálfiho cisár Karol vymenoval Františka Štefana Lotrinského za nového miestodržiteľa, ktorý 
sa o štyri roky zosobášil s Máriou Teréziou. Významnou stavbou technického charakteru bol 
vybudovaný vodovod, ktorým bola rúrkami vedená voda z Dunaja do novej nádrže, ktorá sa 
nachádzala vedľa hradnej studne a odtiaľ bola voda rúrkami rozvádzaná do všetkých krídel 
hradného paláca ako aj do neskorších prístavieb. Na hrade bola súčasne vybudovaná nová, 
jedna z najväčších obytných palácových prístavieb, dnes známa pod názvom Terezianum. 
Bola určená pre novovymenovaného uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínskeho, 
zaťa Márie Terézie.  V roku 1780 po smrti Márie Terézie prevzal funkciu panovníka na hrade Jozef II. Novozvolený vládca hneď po nástupe na trón začal predkladať a realizovať svoje reformy, ktoré neobišli ani Bratislavu. 
 Jedným z prvých cisárových rozhodnutí bolo zrušenie miestodržiteľstva a presunutie 
krajinských úradov do  Budína (1783), s čím súvisel odchod Alberta Saského a jeho manželky 
z Bratislavy. Bratislavský hrad sa v dôsledku uvedených udalostí stal erárnym a nepotrebným 
majetkom. V roku 1783 bol hrad adaptovaný pre potreby generálneho seminára na výchovu 
katolíckeho duchovenstva. Rozhodnutie prinieslo pre palác, Terezianum i ostatné priestory 
hradu ďalšie stavebné úpravy, počas ktorých boli necitlivými zásahmi poškodené a zničené 
mnohé cenné objekty interiérovej výzdoby.  

Po osemnástich rokoch fungovania seminára na hrade, znamenali pre históriu veľký 
prínos, pretože tu študoval Anton Bernolák, Juraj Fándly. Neskôr bol seminár zrušený. 
Bratislavský hrad sa dostal do etapy nezadržateľného úpadku.  

V roku 1802 bol hrad pridelený vojenskej správe a prekrásne priestory paláca nadobudli 
charakter vojenských ubytovní. V roku 1809 napoleonské vojny spôsobili Bratislave a hradu 
škody. Stal sa terčom francúzskeho delostrelectva. Z nedbanlivosti vojakov vypukol v paláci 
28. mája 1811 požiar a z hradu zostala len ruina. Do roku 1946 slúžili priestory hradu pre 
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vojenské účely. V tom istom roku krátko po skončení druhej svetovej vojny boli kasárne 
zrušené a areál bol sprístupnený verejnosti.  
 Dňa 30. októbra 1968 bol vtedajšími vládnymi predstaviteľmi na hrade podpísaný zákon 
o československej federácii, ktorý otvoril cestu k využívaniu hradu pre štátnu a národnú 
reprezentáciu (spracované podľa Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011).    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Žigmundova brána                    Leopoldova brána                    Tereziánska prestavba 

  

V súčasnosti je Bratislavský hrad po rekonštrukcii  a je sídlom  Historického múzea 
SNM. V celom areáli hradu sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie. Hrad je Národná 
kultúrna pamiatka. 
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BOJNICKÝ ZÁMOK sa rozprestiera na okraji Strážovských vrchov, kde je chránený 
pohoriami Vtáčnik, Malá Magura a Fačkovské vrchy. Pôvodný hrad bol drevený a vznikol 
ešte pred príchodom prvých Slovanov. Po páde veľkomoravského štátneho útvaru bol hrad 
pravdepodobne strediskom kráľovských majetkov na Hornej Nitre.  

Bojnice ako podhradská osada sú prvý krát spomínané v pamiatkovej listine 
pochádzajúcej z roku 1113. Počas 13. storočia po vpáde mongolských (tzv. tureckých) vojsk, 
bol Kazimírom  postavený kamenný hrad, o ktorom prvá zmienka pochádza z roku 1299. 
Vtedy ho Matúš Čák Trenčiansky zabral Kazimírovým synom. Po Matúšovej smrti bol hrad 
v rukách kráľa Karola Róberta z Anjou. ten ho v roku 1393 dal do užívania neskoršiemu 
palatínovi Uhorska Mikulášovi Giletovi za verné služby. V roku 1367 mal bojnický hrad 
nového pána. Stal sa ním Ladislav Opoľský. Po ňom vlastnili hrad Leustachovci, ktorí 
podporili Žigmunda Luxemburského v boji o uhorský trón. Keďže Juraj Leustach nemal 
potomstvo, hrad vrátane majetkov daroval synom Onufrya Barda, pochádzajúceho z rodu 
Nofryovcov. Tí boli oporou Žigmunda Luxemburského v boji proti husitom. Od roku 1485 po 
smrti posledného člena z rodu Nofryovcov bol hrad v rukách Mateja I.  Ten ho v roku 1489 
daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. „Po panovníkovej smrti, ako aj po 
sporoch medzi kráľovským pokladníkom Dóczym a neúspešným uchádzačom o trón Jánom 
Korvínom dosadil Korvín za nového kastelána Petra Pókyho, ktorý bol nielen zradcom svojho 
pána, ale sa ho pokúšal zavraždiť, za čo bol odsúdený na trest smrti a v Budíne ho rozštvrtili. 
V dôsledku intríg sa Ján Korvín vzdal Bojníc v prospech Štefana Zápoľského, ktorý si 
nárokoval na hrad z dôvodu jemu nevyplatenej dlžoby zo strany Mateja“ (Maráky, P., Kollár, 
D., Oršulová, J. 2011, s. 42) .  

Uchádzačom o uhorský trón bol aj Štefanov syn Ján Zápoľský, ktorý neustále prehrával s  
protikandidátom Ferdinandom I. V roku 1528 prišiel o Bojnický hrad. Novým správcom 
hradu sa stal Alexej Turzo. Na Vianoce v roku 1530 rozsiahle vojská Alexeja Turzu uchránili 
hrad pred vpádom Turkov. Turzovci sa zaslúžili nielen o prestavbu starého gotického hradu 
na renesančný zámok, ale súčasne povýšili mesto po hospodárskej, strategickej aj politickej 
stránke. V roku 1549 prešiel hrad v rámci majetkových presunov na nitrianskeho biskupa 
Františka a jeho brata Juraja. Pôsobenie Turzovcov na Bojnickom hrade skončilo smrťou 
Michala Turzu v roku 1636, ktorý však nezanechal potomkov (spracované podľa Maráky, P., 
- Kollár, D., - Oršulová, J., 2011)  
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Kráľ Ferdinand III. dal bojnické panstvo do dedičnej držby Pavlovi Pálfimu, synovi 
Mikuláša Pálfiho, ktorý už v roku 1625 stál na čele Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 
1635 až 1642 bol kráľom poverený prestavať Bratislavský hrad. Pavol Pálfi pomohol kráľovi 
v bitke proti sedmohradskému kniežaťu Jurajovi I. Rákocimu pri Bojniciach a na pôde svojho 
panstva zaviedol rozsiahle reformy, ktoré prispeli k zlepšeniu obchodných podmienok Bojníc. 
Nové výsady súčasne prispeli k  zlepšeniu stavebného ruchu, kedy pri prestavbe hradu 
pomáhali mestskí chlapci a do strážnej služby boli uvedení vybraní obyvatelia mesta. Do 
predhradia bola pristavená budova pre úradníctvo a služobníctvo zámku. Súčasne bola 
vybudovaná veľká sýpka.  

V roku 1678 Bojnický zámok odolal povstaniu Imricha Tököliho. V jeseni roku 1703 
v čase posledného zo stavovských povstaní bol zámok obliehaný vojakmi grófa Károliho a na 
jar v roku 1704 sa vojenská bojnická posádka vzdala. V jeseni roku 1708 cisársky generál Ján 
Pálfi opäť získal hrad späť pre svoju rodinu aj pre cisársku stranu. Cisárskemu komorníkovi 
Františkovi Alojzovi sa v roku 1829 narodil syn Ján František Pálfi, ktorý už v roku 1852 
zdedil zadlžené majetky. To mu ale nepostačovalo na prestavbu zámku, preto ho chcel predať. 
Neskôr sa stal bratislavským županom, vďaka čomu si hrad ponechal a začal s prestavbou. 
Keďže bol najväčším zberateľom umenia v Uhorsku do nového zámku umiestnil oltár 
jedného z najvýznamnejších predstaviteľov florentského maliarstva prvej polovice 14. 
storočia Andreu di Cione, zvaného Orcagna (Kováč, D. a kol., 1999). 

 Po smrti grófa Jána Františka Pálfiho jeho príbuzní porušili testament a rozpredali 
početné množstvo jeho cenností, zbierok a rozpredali aj nehnuteľný majetok.  

V súčasnosti je Bojnický zámok súčasťou  Slovenského národného múzea. V roku  1970  
bol vyhlásený za  Národnú kultúrnu pamiatku  a  naďalej je prístupný verejnosti. Súčasťou 
Bojnického zámku je zámocký park, v ktorom sa nachádza vzácna, približne 
sedemstoročná lipa, pod ktorou vraj kráľ Matej nielen sedával a besedoval, ale diktoval a 
spisoval úradné listiny. Dokumenty údajne končil vždy vetou: „sub nostris dilectis tilliis 
Bojnicinsibus“, čo znamená: „Pod našimi milými lipami bojnickými.“ (spracované podľa 
Maráky, P., Kollár, D., Oršulová, J., 2011, s. 41)  
 

 

           
 

 
V areáli zámockého parku môžu návštevníci zavítať do zoologickej záhrady, kde sú 

k nahliadnutiu vystavené vzácne exempláre rôznych cudzokrajných živočíchov. 

LIPA  KRÁĽA  MATEJA 
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V areáli zámockého parku môžu návštevníci zavítať do zoologickej záhrady, kde sú 

k nahliadnutiu vystavené vzácne exempláre rôznych cudzokrajných živočíchov. 

LIPA  KRÁĽA  MATEJA 
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ČERVENÝ KAMEŇ  ma prívlastok „Veľký hrad.“ Rozprestiera sa na plošine 

hustého lesa Malých Karpát nad obcou Píla a Častá. Dejiny hradu Červený Kameň sa  píšu od 
čias jeho vybudovania českou kráľovnou Konštanciou. Hrad bol pravdepodobne pomenovaný 
podľa sfarbenia horniny v podloží, na ktorom bol postavený. Hrad mal v  nemeckom jazyku 
pomenovanie - Bobrí hrad (Bibersburg), čo pravdepodobne súviselo s  neďaleko tečúcim 
potokom Vydra. (Maráky, P., - Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011). 

Koncom 13. storočia odkúpil hrad od šľachtica Martina Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho 
potom vlastnil do roku 1321, kedy zomrel. Asi rok bol hrad vo vlastníctve kráľa a po roku 
1401, keď sa Žigmund Luxemburský vrátil z  väzenia mu vysoká uhorská šľachta potvrdila 
okrem iných hradov aj vlastníctvo Červeného Kameňa. Začiatkom 16. storočia bol hrad 
v zálohe ambicióznych Zápoľskovcov, ale nároky na hrad si súčasne uplatnila aj kráľovná 
Mária, manželka Ľudovíta II., ktorá dala hrad v roku 1523 do zálohu najbohatšiemu 
podnikateľovi v krajine Alexejovi Turzovi. Od Turzovcov odkúpili v roku 1535 
červenokamenské panstvo vrátane hradu Fuggerovci. Anton Fugger. Ten údajne  postavil 
úplne nový hrad od základu a mal typicky dörerovské odvetrávacie zariadenie. Po smrti 
Antona Fuggera záujem o hrad zo strany jeho dedičov ustupoval. V roku 1581 kúpil prvý 
podiel Červeného Kameňa od Marka Fuggera barón Mikuláš Pálfi, ktorý do roku 1588 
vykúpil všetky podiely, hrad aj panstvo. Hneď po svadbe s grófkou Máriou Magdalénou, 
dcérou Marka Fuggera prestaval hrad do renesančného štýlu,  ktorého vonkajšia podoba sa 
zachovala dodnes. Snahou Mikuláša Pálfiho bolo prebudovať hrad z podoby vojenskej 
pevnosti do podoby útulného a  reprezentačného sídla.  

Mikuláš Pálfi sa do dejín Slovenska zapísal viacerými významnými aktivitami: „v roku 
1539 sa zúčastnil na víťaznom postupe cisárskych vojsk proti tureckej ofenzíve, ktorej 
výsledkom bolo navrátenie Ostrihomu, Vyšehradu a Vacova spod tureckej okupácie; v roku 
1598 sa v spolupráci s Adolfom zo Schwarzenbergu zaslúžil o  znovudobytie Rábu (Győru) 
v čase protitureckých vojen.“ (Maráky, P., - Kollár, D., -  Oršulová, J., 2011, s. 109).  

Víťazné bitky Mikuláša Pálfiho prispeli k jeho povýšeniu za dedičného bratislavského 
župana, ako aj k získaniu grófskeho titulu od cisára Rudolfa II. V roku 1606 po smrti 
Mikuláša Pálfiho zdedili majetok jeho synovia, ktorí v roku 1536 od panovníka získali 
dedičný grófsky titul za to, že v časoch Betlenovho povstania zostali verní cisárskej Viedni. 
Následným dedičom a budovateľom hradu sa stal Mikuláš IV. Pálfi, vnuk Mikuláša Pálfiho. 
V záujme nového majiteľa bolo vybudovať z hradu panskú rezidenciu, ktorá mala byť 
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odrazom mimoriadneho spoločenského vzostupu Pálfiovcov. Hrad bol prestavaný talianskymi 
a rakúskymi špecialistami do barokového štýlu s dôrazom na výtvarné obohatenie. Výtvarný 
majster Carpofor Tencal do štukami dekorovaných stropov vo viacerých obytných 
miestnostiach namaľoval alegorické a biblické výjavy na vysokej umeleckej úrovni.  

V roku 1679 zdedil červenokamenské panstvo  s hradom Mikuláš V. Pálfi, ktorý 
v postavení uhorského palatína uzákonil pragmatickú sankciu, ktorá uvoľnila Márii Terézii 
cestu na trón. Tak Mikuláš V. Pálfi získal u panovníčky nezabudnuteľné zásluhy. V roku 
1705 útokom rákociovských povstalcov na hrad bolo vypálené predhradie a bola poškodená 
zámocká stavba. Obnovu poškodených častí hradu začal realizovať Mikulášov vnuk Rudolf. 
Počas opráv delových bášt a plášťových múrov vypukol v roku 1758 na hrade požiar, ktorým 
boli zničené obytné priestory a hodinová veža. Rudolf bol mecénom umelcov a vynikal 
veľkou vzdelanosťou. Jeho záľubou bolo zbieranie kníh, čo ho priviedlo k zveľadeniu hradnej 
knižnice. V nej boli sústredené najstaršie knižničné zbierky na Slovensku. V knižnici bolo 
umiestnených minimálne 1160 zväzkov označených čiernou pečiatkou s  pálfiovským 
znakom a iniciálami C. R. P. (Comes – v preklade gróf Rudolf Pálfi). Súčasne sa zaslúžil o  
vybudovanie barokovej krížovej cesty s  kaplnkou, ktorá sa nachádza pri hradnom areáli. 
Autori Maráky, Kollár, Oršulová (2011) uvádzajú, že gróf bol vlastníkom bohatej zbierky 
trojrozmerných hnuteľných pamiatok. V roku 1765, čo bolo takmer tri roky pred Rudolfovou 
smrťou napísal do svojho testamentu myšlienku: „Celá moja zbierka v zberateľskej izbe, aj 
s celou knižnicou a  vzácnosťami v kabinete má navždy ostať na hrade Červený Kameň “ 
(Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011, s. 114).  

Pálfiovci vlastnili hrad do roku 1945. V roku 1946 prešiel pod správu Národnej kultúrnej 
komisie. V roku 2009 bol zapísaný do Zoznamu európskeho kultúrneho dedičstva. Vďaka 
výnimočným hodnotám bol hrad miestom konania významných medzinárodných stretnutí 
a konferencií. Jeho priestory boli súčasne využité pri nakrúcaní viacerých slovenských aj 
zahraničných filmov. 

 
 

  

Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na 
Slovensku?  

Ponúka všetkým návštevníkom spoznávanie  vnútorného a vonkajšieho predhradia so 
skladačkou Areál hradu Červený Kameň? 
Od roku 2008 sa môžu návštevníci prejsť i novým francúzskym parkom? 

Historická knižnica na hrade obsahuje 14 312 kníh?  

Ak by ste ich dali do jednej police, musela by byť dlhá 286 m?  

V hradnom paláci  počas prehliadky môžu návštevníci vidieť 1729 kusov historických 
predmetov? 
Najväčší koberec  zo zbierok múzea má 44,12 m2, čo je plocha priemerného dvojizbového 
bytu?  
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 STREČNIANSKY HRAD - sa nachádza neďaleko Žiliny na vysokom brale nad 
riekou Váh. Osídlenie sa spomína už v železnej dobe. Zo Starého hradu je v súčasnosti 
zachovaná veža. Na mieste pôvodného hradiska sú dnes postavené pomníky a pamätníky 
z obdobia Slovenského národného povstania.  

V 14. storočí bol na mieste veľkomoravského opevnenia blízko Starého hradu (drevený 
hrad) postavený kamenný hrad, ktorý slúžil predovšetkým pre ochranu územia a výber mýta. 
Vlastníkom hradu bol Matúš Čák Trenčiansky, po smrti ktorého hrad prešiel do rúk kráľa 
a viacerých vlastníkov. Začiatkom 15. storočia bol hrad v držbe Stiborovcov a  po nich bola 
vlastníčkou Barbora, druhá manželka Žigmunda Luxemburského. V tom čase prešiel hrad 
rozsiahlejšími úpravami. Správcom hradu sa v  roku 1446 stal liptovský zeman Pongrác 
a v roku 1483 kráľ Matej Korvín daroval hrad županovi a vojvodovi Pavlovi Kinižimu, ktorý 
sa významne zaslúžil o prestavbu len určitých častí hradu, pretože padol pri dobýjaní hradu 
Szendrő. V prestavbe ďalších častí pokračovala jeho manželka Benigna. V roku 1523 predala 
Benigna hrad Jánovi Zápoľskému, ktorý ho o šesť rokov neskôr odovzdal Kostkovcom, ktorí 
viedli súboj proti Pongrácovcom, vlastníkom susedného Starého hradu, čím rozpútali 
štvrťstoročnú zemepanskú vojnu. Po víťazstve Pongrácovcov prešiel hrad po Mikulášovej 
smrti do rúk jeho zaťa Štefana Deršfiho. Začiatkom 17. storočia spravoval hrad František 
Vešeléni, ktorý bol synom Kataríny, vnučky Anny Deršfiovej.  

Nový vlastník hradu bol vojenským veliteľom a v dôsledku jeho povinností prežil 
väčšinu svojho života ďaleko od rodiny a o strečnianske panstvo sa starala jeho manželka 
Žofia Bošňáková. Žofia pomáhala chudobným a chorým. Bola verne oddaná Bohu. Dôkazom 
boli jej modlitby s bosými nohami v skalnej kaplnke. Bola oddanou služobnicou svojho 
manžela, aj keď nesúhlasila so všetkými jeho názormi a skutkami. V roku 1644 zomrela ako 
34 ročná. Takmer 45 rokov po jej smrti našli cisárski vojaci v krypte na hrade jej neporušené 
telo. Bolo to údajne dôkazom toho, že Žofia bola svätica. Jej mumifikované telesné 
pozostatky boli donedávna vystavené v kostole v Tepličke nad Váhom. V roku 2009  ich 
psychicky narušený muž zo Žiliny kompletne spálil. Zničil tak veľmi cenné historické 
dedičstvo. Od roku 2007 je v krypte na hrade umiestnená hlinená kópia Žofiinej múmie.  

V roku 1674 bol hrad zdemolovaný cisárskym vojskom. V čase Tököliho  povstania bolo 
požiarom zbúrané vonkajšie opevnenie i  hradné budovy.  Cisársky generál Ján Jakub 
Löwenburg, nový vlastník strečnianskeho panstva dal preskúmať poškodené priestory a práve 
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vtedy objavili neporušené telo Žofie Bošniakovej. V roku 1698 bolo Strečno na základe 
rozhodnutia cisárskej vlády zbúrané a strečniansky hrad sa stal ruinou. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bol hrad Strečno čiastočne konzervovaný, ale 
v čase 2. svetovej vojny bol opäť poškodený vojenskými jednotkami. Niekoľko desaťročí boli 
na hrade Strečno realizované rekonštrukčné a konzervačné práce. Národná kultúrna pamiatka 
bola verejnosti sprístupnená v roku 1992. (Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011). 
    

  

 

 
Hrad Strečno dlhé roky uchovával neporušené pozostatky Žofie Bošniakovej?  
Do dejín Slovenska sa Žofia Bošniaková zapísala ako svätica zo Strečna ? 
Na hrade Strečno  bol v roku 1994 natočený americký film Dračie srdce ? 

V  čase prestavby hradu bola do skaly vyhĺbená 88 m hlboká studňa ? 

Pôvodná pevnosť bola drevená a nazývala sa Starý hrad? 

Na vŕšku Zvonica pri Strečne sa nachádza mohyla francúzskych partizánov? 

Jedna legenda uvádza, že zemepanská vojna medzi susedmi vznikla v dôsledku zvýšeného 
záujmu Mikuláša Kostku o Starý hrad? 

Druhá legenda uvádza, že stredobodom zemepanského boja bola krásna hradná pani? 
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KEŽMARSKÝ ZÁMOK  alebo  Kežmarský mestský hrad  vznikol v 15. storočí a 

v minulosti poskytoval obranu mesta. Dnes predstavuje dominantu spišského 
a podtatranského mesta Kežmarok. Základňou pre vznik stredovekého mesta Kežmarok boli 
stredoveké osady pochádzajúce z  11. a 12. storočia, ktoré sa vytvorili z viacerých menších 
sídliskových zoskupení pochádzajúcich z 9. a 10. storočia. Vznik osád bol podporený 
rozmáhajúcim sa obchodným a cestovným trhom, ktorý viedol po starých obchodných 
cestách. Súčasný zámok pochádzajúci zo 14. storočia stojí v  Kežmarku na mieste Kostola 
svätej Alžbety z 13. storočia. Na tom istom mieste stála v roku 1465 moderná hradba 
nazývaná castellum, ktorú na vyzvanie kráľa Mateja Korvína postavil Štefan Zápoľský pre 
ochranu záujmov Uhorska.  

Štefan Zápoľský ako hradný pán nespravoval hrad dlhú dobu, pretože ho v roku 1528 
venoval poľskému šľachticovi Hieronymovi Laskymu, ktorý bol verným a oddaným 
služobníkom Štefana Zápoľského vo vojenských a diplomatických službách. Následným 
dedičom hradu bol Albert Lasky, Hieronymov syn, ktorý premrhal majetok aj po nebohej 
manželke a narobil dlhy, ktoré vyriešil sobášom s bohatou vdovou Beatou Koscieleckou.  

V roku 1571 dal Albert Lasky hrad aj mesto do zálohu hornouhorkému kapitánovi Jánovi 
Rueberovi, pretože zostal bez peňazí. V roku 1575 hrad vyhorel. Ján Rueber ho opravil len 
čiastočne, pretože zostal vo finančnej tiesni, v dôsledku čoho musel v  roku 1579 podstúpiť 
hrad boháčovi Šebastiánovi Tökölimu, ktorý sa v  roku 1584 stal vlastníkom hradu. Takmer 
štyri generácie Tököliovcov vládli hradu i mestu Kežmarok a výrazne sa zaslúžili o rozsiahle 
prestavby obranného hradu na obytný zámok. Štefan II. v roku 1658 vybudoval na hrade 
zámockú kaplnku, ktorú venoval svojej chorľavej manželke. V kaplnke bol umiestnený 
ranobarokový trojposchodový oltár. Štefan II. po smrti svojej manželky uložil jej pozostatky 
do  krypty tejto kaplnky. 

V roku 1678 sa vrátil do rodného Kežmarského hradu Imrich Tököli, ktorý bol 
najslávnejším potomkom Tököliovcov. Po úspešnom víťazstve nad spojenými turecko-
kuruckými vojskami pri Viedni musel Imrich Tököli v roku 1684 čeliť ako správca 
Kežmarského hradu vojskám cisárskeho generála Heistera a bezmajetný kurucký kráľ 
pravnuk Šebastiána Tököliho musel utiecť pred cisárom do Turecka. Opustené panstvo 
sa dostalo do rúk kniežaťa Ferdinanda, potomkovi Jána Ruebera. V roku 1709 počas 
Rákociho povstania bol hrad dobytý cisárskymi vojskami. V roku 1720 prešiel hrad pod 
správu mesta, kedy dedič Ferdinanda Ruebera zaplatil poslednú splátku. V rokoch 1741 
a 1787 pripravili zámok o krásu i slávu katastrofálne požiare.  
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Začiatkom druhej polovice 19. storočia boli mestom zbúrané niektoré hradné časti a na 
ich mieste boli vybudované kasárne, kde neskôr sídlila aj manufaktúra. V prvej polovici 20. 
storočia sa pristúpilo k romantickým úpravám hradu a k zriadeniu mestského múzea vo veži. 
Počas 2. svetovej vojny bol hrad sídlom gestapa.  

V súčasnosti je hrad využívaný na múzejné účely. Návštevníci si môžu v Kežmarskom 
zámku prezrieť historickú expozíciu pod názvom Život a  dielo MUDr. Vojtecha Alexandra, 
zakladateľa röntgenológie v  Uhorsku. Na zámku je umiestnený aj unikátny prístroj, ktorým 
boli zostrojené prvé röntgenové snímky (Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011). 

 
 

 

Kežmarský zámok je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši? 

Sa traduje povesť o kežmarskom hrade, v ktorej sa hovorí, že Biela pani z Levoče sa v 
tajných podzemných chodbách, kde sú ukryté  poklady, stretáva s Čiernou pani z Kežmarku? 

Pri mestských hradbách východne od hradu postavili prepychové koniarne zdobené štukami, 
zrkadlami a s mramorovými žľabmi? 

Vybudovanú prepychovú koniareň neskôr prestavali na upravili na mestskú nemocnicu? 
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ORAVSKÝ HRAD  sa rozprestiera na vysokej skale nad riekou Orava v obci Oravský 

Podzámok. Člení sa na horný, stredný a dolný hrad. Horný hrad  tvorí Citadela - najstaršia 
časť hradu, ktorá slúžila na jeho obranu. Stredný hrad tvorí Korvínov palác, palác Jána z 
Dubovca a obytná veža. Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a 
východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.   Prvé písomné zmienky o hornej časti murovaného hradu pochádzajú z polovice 13. storočia, o vznik ktorých sa zaslúžili Balašovci, ktorí v roku 1267 vymenili hrad s kráľom Belom IV. za Žilinu,        

V polovici 13. storočia  bol predkami Balašovcov postavený murovaný hrad, ktorý 
kráľ Belo IV. v roku 1267 vymenil Balašovcom za Žilinu, Varín a Sučany, čím sa stal 
kráľovským majetkom. Vlastníctvom Matúša Čáka Trenčianskeho bol hrad koncom 13. a 
začiatkom 14. storočia a po jeho smrti ho vlastnil magister Donč. Neskôr bol spravovaný 
kráľom vybranými kastelánmi, ktorí vylepšovali jeho obranyschopnosť. 

Prvým županom samostatnej Oravskej stolice bol vojvoda Stibor zo Stiboríc, neskôr jeho 
syn Stibor, potom Mikuláš Balický a napokon poľský šľachtic Peter Komorovský, ktorý od 
polovice 15. storočia spravoval hrad niekoľko desaťročí. Aj napriek tomu, že bol už oddávna 
známy plienením a lúpežnými prepadmi, ktoré ho sprevádzali aj v čase spravovania hradu, ho 
kráľ Matej Korvín ponechal vo funkcii oravského župana. V  roku 1474 však musel Peter 
Komorovský opustiť hrad. Po prepustení Petra Komorovského kráľ daroval hrad svojmu 
synovi Jánovi, ktorý však pre nezáujem o hrad prenechal hrad v roku 1484 kastelánovi 
Michalovi Horvátovi a ten ho zase v roku 1505 vymenil za hrad Plaveč so Zápoľskovcami. 

V čase bojov o  moc v  krajine medzi Jánom Zápoľským a  Ferdinandom I. Habsburským 
po porážke uhorských vojsk v bitke pri Moháči bol hrad pred útokmi vojsk generála 
Katzianera chránený bratmi Kostkovcami, ktorí v tom čase pôsobili v službách Jána 
Zápoľského. V roku 1534 sa vlastníkom hradu stal Ján z Dubovca, ktorý dostaval Oravský 
hrad. Po jeho smrti užíval hrad Václav Sedlnický, ktorý tu pôsobil ako kastelán v čase 
spravovania hradu Jána z Dubovca. V roku 1556 po smrti Václava Sedlnického získal hrad do 
zálohu František Turzo, ktorý sa oženil s Barborou, dcérou Kostku. Turzovci v  dôsledku 
pozitívnej spolupráce s Fuggerovcami vybudovali spoločný podnik a výnosne obchodovali s 
meďou. Oravský hrad bol vtom čase oporným bodom obchodnej cesty smerujúcej z Banskej 
Bystrice na Oravu a ďalej smerom do Poľska a Nemecka. Vzhľadom na vyššie uvedenú 
skutočnosť a  súčasne v dôsledku získania veľkých investícií v  obchodovaní sa nový majiteľ 
hradu František Turzo rozhodol vynaložiť veľkú finančnú investíciu do posilnenia 
a spevnenia hradných múrov, ktorým hrozilo zrútenie. Počas prestavby vyhĺbili 70 m hlbokú 
studňu, za ktorou vylámali v skale pivnicu oblúkovitého tvaru. 
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V roku 1585 po smrti Františka Turzu sa spravovania zdedených majetkov ujal syn Juraj 
Turzo, ktoré v roku 1606 získal do trvalého vlastníctva od cisára Rudolfa II. za vernosť 
a oddanosť katolíckemu cisárskemu dvoru aj v čase Bočkajovho protihabsburského povstania. 
Počas neprítomnosti Juraja Turzu na hrade v  dôsledku jeho častej účasti v bojoch proti 
Turkom, viedla spravovanie hradu jeho manželka Alžbeta Coborová, ktorá sa verne 
a zodpovedne starala o majetok aj po jeho smrti. Na Štedrý deň v roku 1616 po Jurajovej 
smrti dala Alžbeta upraviť kaplnku na pohrebné účely, do ktorej boli neskôr uložené 
pozostatky Juraja Turzu. Keďže Juraj Turzo mal jedného syna Imricha a 7 dcér, smrťou 
Imricha vymrel rod po meči. Juraj Turzo si neželal, aby boli jeho majetky po smrti jediného 
mužského potomka rozdelené, vo svojom závete stanovil princíp nedeliteľnosti majetkov, iba 
výnosov z nich. Preto sa v roku  1626  na  hrade  Lietava  zišlo  sedem  dcér  Juraja  Turzu  so 
svojimi manželmi a  založili tzv. Oravský komposesorát – spoluvlastníctvo (Oravské hradné 
panstvo), ktoré malo vždy voleného jedného komposesora – riaditeľa, ktorý spravoval 
majetky. Práve Štefan Tököli, ktorý bol stúpencom protihabsburského odboja bol jedným 
z riaditeľov oravského komposesorátu. Oravský hrad bol v zajatí povstalcov pod vedením 
Gašpara Piku. Aj počas Tököliho a Rákociho povstania bol Oravský hrad postihnutý 
vojnovými udalosťami. V roku 1703 bol hrad dobytý povstalcami pod vedením Alexandra 
Károliho a v roku 1709 cisárskymi vojskami. Aj napriek tomu, že bol hrad po roku 1714 
čiastočne opravený, značne upadal, k čomu prispel v roku 1800 aj požiar, ktorým hrozil hradu 
úplný zánik. František Ziči, vtedajší správca oravského komposesorátu začal neodkladne 
realizovať opravy budov dolného hradu, v ktorých boli súčasne zriadené byty a kancelárie pre 
úradníkov panstva. O ďalšie rozsiahle opravy hradu sa v roku 1861 zaslúžil František Jozef, 
syn Františka Zičiho a Edmund Ziči, ktorý bol ďalším riaditeľom komposesorátu. Začiatkom 
20. storočia dokončil úpravy hradu Jozef Pálfi, posledný riaditeľ oravského komposesorátu 
(spracované podľa Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011).  

 
 

 
Na hrade bola v roku 1922 nakrúcaná prvá čiernobiela verzia filmu Dracula?   

Nakrúcali  sa tu filmy ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš ? 

Na strednom hrade sa nachádza hradná studňa, ktorej pôvodná hĺbka bola 90 metrov? 

Vyhĺbiť ju dal František Thurzo v polovici 16. storočia a mala 70 m?  

Na rodinnom erbe Thurzovcov vo dvore je uvedené  Božie meno - " Jehova" ? 
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SMOLENICKÝ ZÁMOK je mladším hradom, ktorý sa nachádza nad 

obcou Smolenice. Hradná vyvýšenina sa rozprestiera na východnom úpätí Malých Karpát 
neďaleko Trnavy. Pôvodný stredoveký  hrad vznikol až v 14. storočí pravdepodobne na 
smolenickom panstve Stiborovcov. Prvotné hradisko stálo na mieste dnešného zámku a jeho 
úlohou bolo ochraňovať pohraničné malokarpatské priesmyky a Českú cestu. Od roku 1438 
bolo smolenické panstvo v rukách grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Po  vymretí 
svätojurského rodu Smolenický hrad aj panstvo patrili od začiatku  16. storočia  rodine 
Orságovcov, ktorí v  roku 1567 vymreli po meči - bez dediča. Určitý čas bol hrad spravovaný 
kráľom, ale neskôr ho kráľovská komora dala do zálohu barónovi Krištofovi Ungnadovi, 
ktorý v roku 1583 odkúpil smolenické panstvo aj hrad. Takmer dve storočia vlastnili  hradné 
panstvo Erdődyovci, ktorí získali hrad s majetkom po sobáši ich syna Tomáša s Annou 
Máriou, dcérou Krištofa Ungnadyho. Erdődyovci sa zaslúžili o rozsiahle prestavby hradu na 
honosné sídlo. V roku 1683 v čase Tököliho povstania bolo mesto obsadené vzbúrencami 
a smolenické múry ochraňovali trnavskí jezuiti, ktorých príchod si Erdődyovci vyslúžili za 
oddanosť katolíckemu dvoru. Počas Rákociho povstania boli Smolenice a ich okolie 
poznačené niekoľkonásobnými ukrutnými bojmi. Stavovské povstania priviedli hrad 
k úpadku, pretože Erdődyovci nemali dostatok financií na jeho opravy. V roku 1759 
spravoval hradné panstvo Krištof, syn už nebohého Juraja Leopolda Erdődyho. Krištof sa 
však počas panovania na hrade ocitol vo veľkých dlžobách a preto bol hradný majetok v roku 
1777 zo strany bankárov prevedený do zálohu Jánovi Pálfimu.  

Na začiatku 19. storočia v čase Napoleonských vojen kompletne celý hrad vyhorel a 
zostali len holé múry, čím začal pustnúť. Dedičný nárok na Smolenický hradný majetok  si 
prostredníctvom manželky Jozefíny uplatnil František Pálfi, ktorý spochybnil oprávnenosť 
vlastníctva Smolenického panstva pezinskými grófmi a súdny spor bol ukončený v  prospech 
dedičov Jozefa Erdődyho. A tak sa novým vlastníkom Smolenického majetku stal Móric 
Pálfi. Móric v spolupráci so svojim synom Jozefom v roku 1887 začali zveľaďovať 
a upravovať zámok s jeho okolím. Cez 1. svetovú vojnu boli práce pozastavené až do 
skončenia 2. svetovej vojny. Po roku 1945 prešli všetky majetky Pálfiovcov pod správu štátu 
a vtedy bola dokončená stavba Smolenického zámku.  

Od roku 1953 využíva hrad Slovenská akadémia vied pre vedecké konferencie 
a sympóziá ako aj na iné verejné aktivity (Maráky, P., - Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011).    
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TRENČIANSKY HRAD  sa rozprestiera nad Mierovým námestím v  Trenčíne. V  
minulosti poskytoval ochranu významnej obchodnej cesty zo Stredomoria k Severnému moru.      
       História hradného brala siaha do obdobia  Rímskeho impéria. Dôkazom tejto významnej 
udalosti je nápis na hradnej skale. Je na nej svedectvo o víťazstve 850 vojakov II. rímskej 
légie nad Kvádmi pri osade Laugarítio z  roku 179  n. l. 

Prvou objavenou stavbou bola štvorapsidová rotunda z 9. storočia a neskôr kamenná 
obytná veža. Obidva objekty pochádzajú z obdobia Veľkej Moravy. Zásluhou uhorského 
kráľa svätého Štefana sa v 11. storočí Trenčín stal súčasťou Uhorska. V 11. alebo 12. storočí 
bola v temene hradného brala vybudovaná románska hranolová veža. Už v roku 1208 sa na 
hrade usadila vojenská posádka. Pravdepodobne bol prvým hradom, na ktorý počas 
tatárskeho vpádu dorazili mongolské (turecké) vojská. V tom čase viedol ochranu hradu 
župan Bogomer a vďaka pevným múrom hrad odolal útoku. V tom čase bol správcom hradu 
kráľ Belo IV. Po jeho smrti v roku 1301 zavládla v krajine anarchia, čo znamenalo, že o moc 
sa delili najmocnejšie šľachtické rody. Koncom  13. storočia sa  hrad  stal  majetkom  
palatína  a významného oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý však zaberal majetky 
pre seba, porušoval zákony a  prisvojoval si kompetencie, ktoré mu nepatrili. V dôsledku 
pokarhania pápežským legátom vyplienil majetky ostrihomského arcibiskupa a zabral 
kráľovský hrad Vyšehrad, za čo bol kráľom zbavený funkcie najvyššieho 
štátneho pokladníka. V roku 1306 víťazstvom vojsk Karola Róberta v bitke pri 
Rozhanovciach prišiel o celý zvolenský komitát a v roku 1318 bol za opätovné zaberanie 
cirkevných majetkov pápežským legátom uvedený do kliatby, čím zostal nezávislý od 
kráľovskej moci až do svojej smrti.  

Hrad sa neskôr stal majetkom Márie, dcéry Ľudovíta Veľkého, ktorá sa v roku 1385 stala 
manželkou Žigmunda Luxemburského. Po katastrofálnej porážke tureckými vojskami pri 
Nikopole uhorská šľachta spochybnila nároky Žigmunda Luxemburského, za čo bol 
uväznený. V rokoch 1396 až 1424 boli záložnými  užívateľmi hradu Stiborovci. Po návrate 
z väzenia Žigmund Luxemburský už pevne vládol Uhorsku. Trenčiansky hrad aj s  ďalšími 
hradmi na Považí daroval druhej manželke Barbore, ktorá dala vybudovať ďalší palác na 
hrade. V jednej z obytných miestností súčasného Barborinho paláca je vytesaný erb kráľovnej 
Barbory a kráľa Žigmunda. V roku 1439 bol Barbore odňatý hrad zaťom Albrechtom 
Habsburským a  dostal sa do rúk kráľovnej Alžbety, Barborinej dcéry. V tom istom roku bol 
hrad prevzatý do zálohy Ulrichom Celjským, ktorý získal do služieb obrancu hradu Jána 
Jiskru z Brandýsa. V roku 1454 sa správcom hradu stal Ján Huňady, ktorý hrad vykúpil od 
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Ulricha Celjského. Vláda Huňadyovcov sa skončila smrťou Ulricha Celjského, ktorého 
zavraždil Ladislav Huňady, ktorého popravili. Alžbeta Siládiová, matka Jána Huňadyho mala 
hrad vrátiť kráľovi, ale zvolením nového uhorského kráľa Mateja Huňadyho (Korvína) v roku 
1458 sa Trenčín stal opäť korunným majetkom Huňadyovcov.  

Vládou Mateja Korvína hrad strácal svoj význam, pretože kráľ mal veľké dlžoby, ktoré 
splácal zálohovaním hradov a majetkov. A tak sa na istý čas Trenčiansky hrad stal majetkom 
kapitána Františka z Hája, ktorý v roku 1475 padol v boji. Počas panovania Františka z Hája 
viedla hospodárenie jeho žena Margita Ďulajová, ktorá v roku 1477 predala záložné právo na 
hrad Štefanovi Zápoľskému. Ten po smrti Mateja Korvína podporil za uhorského kráľa 
Vladislava Jagelovského II., čím sa hrad stal dedičským vlastníctvom Zápoľskovcov, ktorí 
sa zaslúžili o rozsiahle prestavby hradu a povýšili jeho význam. Prestavba hradu bola 
zameraná na posilnenie obvodných múrov v dôsledku rozvíjajúcej sa delostreľby. Po smrti 
kráľa Vladislava Jagelovského II. bol za uhorského kráľa korunovaný Ján Zápoľský, ktorý 
v dôsledku spolupráce s tureckým vojskom získal povesť vlastizradcu. Za uvedený titul 
nestratil vojenské pozície, ale Trenčín viac nevidel a v tom čase už vládol v Sedmohradsku.  

Od roku 1528 disponoval s Trenčianskym hradom už len Ferdinand I., ktorý ho v  
roku 1534 dal do zálohu kráľovskému taverníkovi Alexejovi Turzovi z Betlanoviec a jeho 
rodine. Po rozsiahlych obnovách hradu Turzovcami hrad dobíjaním vojsk generála Katzianera 
v roku 1527 vyhorel. Po boku Turzovcov boli finančnými spojencami habsburskej politiky 
Fuggerovci (nemeckého pôvodu), ktorí postupne získali od Františka I. väčšinu hradov a 
majetkov Zápoľskovcov na Slovensku. Po smrti Alexeja Turzu v roku 1543 vyplatil František 
I. hrad Margite Séčiovej, dcére Alexeja Turzu. Onedlho bol však hrad do značnej miery 
zničený nemeckými vojskami a museli sa vykonať jeho rozsiahle opravy.  

V roku 1583 kúpil hrad aj s panstvom Imrich Forgáč, ktorý sa zaslúžil o ďalšie 
rozsiahle úpravy hradu, ktorých podoba sa zachovala dodnes. V roku 1594 kúpil hrad Štefan 
Ilešházi, ktorý bol odsúdený na smrť z urážky majestátu za svoje výroky  adresované cisárovi 
Rudolfovi II. Štefan Ilešházi však utiekol do Poľska, jeho majetky boli skonfiškované a väčšie 
množstvo z nich odviezla nemecká posádka do Viedne. Po uvedenom incidente dala komora 
hrad do zálohu bankárovi a podnikateľovi Lazarovi Henkelovi. Štefan Ilešházi v spolupráci 
s povstalcami počas Bočkajovho povstania dobil Trenčiansky hrad, čím sa pomstil 
neprajníkom a v roku 1605 v čase vlády Mateja II. sa stal palatínom. Po smrti Štefana 
Ilešháziho sa dedičom majetku stal jeho synovec Gašpar, ktorý sa po sobáši s  Helenou, 
dcérou Juraja Turzu stal oravským županom, spolumajiteľom oravského panstva a neskôr i 
dedičným trenčianskym županom. V roku 1790 hrad vyhorel počas ničivého požiaru mesta a  
v  roku 1835 ho Ilešháziovci predali viedenskému bankárovi Jurajovi Sinovi.  

Autori Maráky, P., Kollár, D., Oršulová, J. (2011) uvádzajú, že v 19. storočí boli 
rekonštrukcie hradu motivačne zamerané na bezpečnosť a ochranu pred padajúcimi skalami 
z hradných ruín. K reálnym obnovám hradu sa pristúpilo až v 60-tych rokoch 20. storočia.  

Dnes, po vyše dvesto rokoch, je takmer hotový vojenský objekt tak, ako vyzeral v dobách 
svojej najväčšej slávy. Výstavné  expozície sú venované ú stredovekej vojenskej technike, 
ktorú  nahrádzajú  modely a repliky. Nechýbajú ani predmety, ktoré objavili archeológovia 
pod kasárňami. 
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  ZVOLENSKÝ HRAD  alebo  Zvolenský  zámok  sa nachádza v centre mesta 
Zvolen a rozprestiera sa na vyvýšenej terase na južnom konci Námestia SNP. Pôvodným 
sídlom moci vo Zvolene v 12. storočí bol Pustý hrad, nazývaný tiež Starý Zvolen, ktorý sa 
nachádzal nad sútokom  Slatiny a Hrona na strmom brale. Zvolenský hrad je najstarším 
hradom v  regióne stredného Slovenska, ktorý v minulosti zabezpečoval nielen vojenské 
a správne poslanie, ale súčasne poskytoval ochranu dôležitých komunikácií a to Via magna - 
stredovekej severno-južnej cesty a  západno-východnej cesty vedúcej z  Nitrianska cez 
Hronský Beňadik a Zvolen do Novohradu. V časoch tureckej expanzie v 16. storočí slúžil 
Pustý hrad (Starý Zvolen) výlučne na vojenské účely, kedy zabezpečoval obranu banských 
miest.  
       V 13. storočí, krátko po tatárskom vpáde bola na Pustom hrade zrealizovaná výstavba 
obvodných hradieb vrátane  brány a obytnej veže. V roku 1451 bol Starý Zvolen vypálený 
Jánom Huňadym. Počas bitky pri Rozhanovciach v roku 1306 dobyl Starý Zvolen  Karol 
Róbert pre nesúhlas s  kandidatúrou českého kráľoviča Václava III. na uhorský trón. Po boku 
kráľa Karola Róberta bojoval v bitke rytier magister Donč, ktorý sa v roku 1313 stal 
zvolenským županom a správcom hradu. Karolovi Róbertovi, proti ktorému spočiatku 
bojoval, neskôr pomohol získať zvolenskú stolicu, čím si získal jeho priazeň. Významne 
prispel k zmenšovaniu územia, ktoré bolo pod kontrolou Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho 
smrti začal v  krajine konečne vládnuť pokoj a poriadok. V rokoch  1370 - 1380 kráľ Ľudovít 
I. postavil nový zámok, ktorý uviedol do podoby gotického poľovníckeho zámku.  
 Po smrti Ľudovíta I. sa vládcom zvolenskej stolice stal Žigmund Luxemburský, ktorý 
v roku 1424 daroval svojej druhej manželke Barbore Celjskej celú Zvolenskú stolicu, všetky 
mestá stredoslovenskej banskej oblasti, mesto i celý zámok. Uvedené majetky jej však po jej 
uväznení Žigmundom Luxemburským pre rozličné nezhody vládca odňal a  daroval ich dcére 
Alžbete, ktorá sa snažila obhájiť svoje dedičské nároky na uhorský trón pre syna Ladislava, 
zvaného Pohrobok. Najala si do služieb husitského vojvodcu Jána Jiskru, ktorý sa stal 
hlavným kapitánom zámku a stredoslovenských banských miest. Jeho nepriateľom bol už 
vyššie spomínaný Ján Huňady, ktorý zastupoval protistranu uhorského kráľa Vladislava I. 
Jagelovského. V roku 1444 bol za kráľa zvolený mladý Ladislav Pohrobok, ktorý však v roku 
1447 zomrel. V roku 1458  sa majiteľom zámku stal Matej I., nazývaný ako Matej Korvín, 
mladší syn Jána Huňadyho. Zvolen bol naďalej pod dohľadom Jána Jiskru, ktorý uzavrel 
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spojenectvo s kráľom Matejom. Ten chcel darovať zámok vrátane majetku svojmu 
nemanželskému synovi Jánovi, jeho budúcemu nástupcovi, ktorý ako uchádzač o trón 
neuspel. Majetky preto získala Beatrix Aragónska, druhá manželka Mateja, ktorá sa po jeho 
smrti vydala za kráľa Vladislava II. Jagelovského. Po smrti Beatrix Aragónskej sa manželkou 
Vladislava II. Jagelovského stala grófka Anna z Foix, ktorá dala zámok do zálohu Jánovi III. 
Turzovi, „ktorý bol od roku 1498 kremnickým komorským grófom a od roku 1502 zvolenským 
županom“ (Maráky, P., - Kollár, D., - Oršulová, J. , 2011, s. 391).  
 V roku 1522 kráľ Ľudovít II. Jagelovský daroval zámok s jeho majetkom manželke 
Márii, ktorá po jeho smrti v bitke pri Moháči uzavrela manželstvo s Ferdinandom I. 
Habsburským. V roku 1529 sa stala regentkou Nizozemska. Po odchode do cudziny Mária 
poverila spravovaním Zvolenského zámku baróna Krištofa Thurmu, ktorý odmietol vydať 
zámok Ferdinandovi I. aj napriek tomu, že ho darovala svojmu bratovi. Preto v  roku 1542 
poslal kráľ na základe krajinského snemu do Zvolena vojsko, ktorému sa podarilo získať 
zámok späť do rúk panovníka. Kráľ František II. zrealizoval ďalšiu prestavbu zámku, pri 
ktorej sa zameral na posilnenie jeho bezpečnosti, čím sa hrad stal pevnosťou, ktorej opevnenie 
bolo prispôsobené delostrelectvu. Prestavbu hradu zrealizovali talianski odborníci.  
 V roku 1554 spravoval hrad protiturecký bojovník Ján Balaša, ktorý sa od roku 1555 stal 
zvolenským županom a kapitánom banských miest. V roku 1562 sa pokúšal o  znovu dobytie 
Turkami zabratých okolitých hradov, čo sa mu však nepodarilo v dôsledku porážky vojakov 
v jeho armáde.  
  Autori Maráky, Kollár, Oršulová (2011) uvádzajú, že „začiatkom 17. storočia sa 
Zvolenský hrad dostal pod vládu Deršfiovcov. Vzápätí sa na istý čas stal majetkom 
Bočkajových povstalcov, ktorých vojenská posádka upadla do rúk Gabriela Betlena. 
Betlenovské a bočkajovské povstanie sa skončilo uzavretím mikulovského mieru v roku 1622“  
(Maráky, P.,- Kollár, D.,- Oršulová, J., 2011, s. 395).  
 Pred povstaním bol zámok v držbe Esterháziovcov. V roku 1678 obsadili zámok vojská 
Imricha Tököliho. V roku 1703 bol zámok dobytý vojskami Rákociho, ktoré boli porazené 
a zámok sa opäť stal majetkom Esterháziovcov, ktorí zrealizovali rozsiahlejšie úpravy na 
zámku. Najzaujímavejším objektom v zámku je drevený trámový kazetový strop. V roku 
1805 Esterháziovci odovzdali zámok štátu. Odvtedy jeho význam upadal. V septembri 1944, 
v  čase Slovenského národného povstania sídlila na zámku 2. československá partizánska 
brigáda.  

Dnes je zámok Národnou kultúrnou pamiatkou a sídli tu Slovenská národná galéria. Na 
renesančnom nádvorí sa každoročne v júni koná jediný slovenský divadelný festival pod 
holým nebom – Zámocké hry zvolenské. 

 

 

V  kazetovom strope na Zvolenskom zámku  je vložených 78 portrétov rímskych 
a nemeckých cisárov vládnucich od roku 367 do roku 1712? 
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II.  KRÁSY SLOVENSKÝCH JASKÝŇ 

  

 

 

 

 

 

DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA predstavuje zaľadnenú jaskyňu, ktorá sa 
nachádza v severnej časti národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne v Nízkych 
Tatrách. Je najdlhšou jaskyňou na Slovensku. V Európe je považovaná za jednu z najstarších 
jaskýň.  

Z celkovej dĺžky jaskyne 1 975 m je verejnosti sprístupnených len 650 m s výškovým 
rozdielom 48 m (Bella, P., 2011).  Autor popisuje vznik a vývoj Demänovskej ľadovej 
jaskyne nasledovne: „V starších štvrtohorách sifónom z Demänovskej jaskyne mieru pritekala 
do Demänovskej ľadovej jaskyne podzemná riečka Demänovka. Voda sa postupne dostávala 
do podzemia ponormi na Lúčkach na styku nekrasového a krasového územia i v nižších 
častiach doliny. Z  Demänovskej ľadovej jaskyne v tom čase vytekala na povrch. Niektoré 
horné časti jaskyne vytvorila voda bočného ponorného ramena Demänovky, ktorá prenikala 
z priľahlých jaskýň v brale Bašta“ (Bella, P., 2011, s. 31).  

Jaskynné priestory sú tvorené prevažne oválnymi chodbami so stropnými a bočnými 
korytami, ktoré sú riečne modelované. Rútením a mrazovým zvetrávaním sú dotvorené 
dómové priestory jaskyne. V niektorých miestach sú prítomné žulové štrky naplavené 
ponorným tokom Demänovky, ktoré sú prevažne pokryté sutinou a zo stropov zrútenými 
skalnými blokmi. V súčasnosti prevládajú na viacerých miestach  jaskyne podzemné jazerá 
naplnené presakujúcou zrážkovou vodou, ktorá v prechladených podzemných priestoroch 
zamŕza. Občas sa z topiaceho ľadu vytvorí v Kmeťovom dóme jazierko. V dôsledku 
mrazového zvetrávania sú viaceré miesta jaskyne pokryté trvalou zľadovatenou sintrovou 
výzdobou. V jaskynných priestoroch sa nachádzajú aj miesta, na ktorých sú povlaky mäkkej 
sintrovej výzdoby, ktorá je sfarbená do siva až čierna, pôsobením sadzí od smolných fakieľ, 
petrolejových lámp a olejových kahancov, ktoré sa do roku 1924 používali ako svetlo. 
V jaskyni boli nájdené pozostatky kostí medveďa jaskynného. V súčasnosti žije v jaskyni 8 
druhov netopierov.  

Podľa Bella (2011) „prvá písomná zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni sa vzťahuje 
na opis jaskyne neďaleko Liptovského Mikuláša z roku 1672 od J. P. Haina. Ďalšie sa viažu 
na G. Buchholtza ml., ktorý v roku 1719 preskúmal jej priestory“ (Bella, P., 2011, s. 33).      
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DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA je národnou prírodnou pamiatkou. Bella, P. 

(2011) uvádza, že predstavuje jednu z najatraktívnejších a najväčších jaskýň na Slovensku, 
ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 
Nachádza sa v prírodnej rezervácii Stratená na území Národného parku Slovenský raj. Na 
severnom svahu vápencového  vrchu Duča je situovaný vchod do jaskyne.  

V roku 1870 bola táto svetoznáma jaskyňa objavená E. Ruffínym, G. Langom, A. 
Megom a F. Fehérom. V roku 1871 bola prvý krát sprístupnená zásluhou mesta Dobšiná.  
Ako prvá jaskyňa v Európe mala elektrické osvetlenie už v roku 1887. Dĺžka jaskyne 
dosahuje 1483 m a vertikálne rozpätie dosahuje dĺžku 112 m. Verejnosti je sprístupnená 
v dĺžke len 475 m. Hĺbka jaskyne dosahuje 70 m. 

Plesník a kol. (1988) uvádzajú, že: „Dobšinská ľadová jaskyňa je krasovou jaskyňou, 
ktorá vznikla v  strednotriasových sivých vápencoch puklinovo-riečnou eróziou podzemného 
toku rieky Hnilec “ (Plesník, P.,- Okáli, I., -Masárová – Feriancová, Z., Mariot, P., 1988, s. 
209).  Autori dodávajú, že prepadnutím povaly súčasného vchodu sa jaskyňa začala 
zaľadňovať.  Ďalší zas píšu, že k „ výmene a nasávaniu studeného vzduchu dochádza v zime. 
V lete je ťažší studený vzduch akoby uväznený v obrovskom podzemnom priestore, ktorého 
rozmery sú 130 x 70 m“ (Janota, D.,- Tesák, M., -Vološčuk, I., 1984, s. 65).  

 Celoročne udržiavaný ťažší studený vzduch zo zimy v  jaskyni vytvoril z presakujúcej 
vody zhora rozmanité útvary nazývané stalagmity, ľadopády, ľadové stalaktity a  podlahový 
ľad. Pre tvorbu ľadovej výzdoby je najvhodnejšie jarné obdobie, pretože v  tomto čase  
prechádzajú povrchové vody puklinami, ktoré potom v priestoroch namŕzajú v podobe 
rozmanitých útvarov. Zistilo sa, že v jaskyni prebýva 12 druhov netopierov  (Plesník, P.,- 
Okáli, I.,- Masárová – Feriancová, Z., -Mariot, P., 1988).  

Ponec a Mihálik (1977) uvádzajú, že na niektorých miestach jaskyne badať aj povlak 
inoväte, ktorej vznik spôsobuje sublimácia teplejšieho vlhkého vzduchu. Pozoruhodnou 
atrakciou jaskyne je Veľká sieň, ktorá predstavuje najväčší priestor jaskyne. Dosahuje dĺžku 
72 m, šírku 42 m a  výšku 7 – 10 m. Okrem uvedených charakteristík vyniká Veľká sieň 
elipsovitým tvarom.  

V  jaskyni majú návštevníci možnosť vidieť niekoľko mohutných ľadových stĺpov, 
pričom najvyšším z  nich je stĺp s názvom Studňa, ktorý dosahuje výšku až 9 metrov.  
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JASKYŇA  DRINY  je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá vyniká sústavou užších 

puklinových chodieb s unikátnou a čarokrásnou kvapľovou výzdobou.  
Bella, P. (2011) uvádza, že „je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku, 

ktorá sa nachádza v Smolenickom krase juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty“ (Bella, P., 2011, s. 48).  

Dĺžka jaskyne je 680 m a jej vertikálne rozpätie dosahuje dĺžku 40 m. Pre verejnosť je 
sprístupnených len 410 m. Priestory jaskyne vznikli koróziou atmosférickej vody prenikajúcej 
z  povrchu do podzemia pozdĺž tektonických zlomov a puklín, v  dôsledku čoho vznikli úzke 
puklinové chodby dosahujúce šírku 1 až 3 m. Podzemné priestory nie sú rozsiahle, ale 
vynikajú veľmi peknou sintrovou výzdobou, ktorú tvoria sintrové záclony so zúbkovitým 
lemovaním, sintrové vodopády a náteky, rôzne formy stalaktitov, pagodovité stalagmity a 
sintrové jazierka. Objem sintrovej výzdoby dopĺňa z povrchu presakujúca zrážková voda 
splavujúca značné množstvo žltohnedej hliny, ktorá súčasne pokrýva dno chodieb a siení. 
V priestoroch jaskyne pretrváva relatívne vysoká vlhkosť vzduchu. Zistilo sa, že v jaskyni 
prebýva 11 druhov netopierov. Objavené boli aj pozostatky kostí niekoľkých druhov 
stavovcov. 

V roku 1929 sa podarilo I. Vajsáblovi a J. Baničovi po viacerých pokusoch preniknúť 
závrtovým komínom na dno podzemia do hĺbky 36 m, čím zavŕšili svoj úspech a stali sa 
objaviteľmi jaskyne Driny. J. Majko, A. Droppa a L. Blaha objavili v roku  1950 ďalšie časti 
jaskyne zachytávajúce kvapľovú výzdobu (spracované podľa Bella, P., 2011).  

 
  

 

Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase len 2,5 kilometra od Smolenického zámku? 

V jaskyni nájdete útvary s pomenovaním slonie a zajačie uši, trpaslíka, Svätopluka so synmi 
a ovečkou, plačúcu  nevestu, trojnohú hus, korytnačku, či šikmú vežu? 
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DOMICA  je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá je zaradená do Zoznamu 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je najdlhšou jaskyňou v Slovenskom 
krase. 

Podľa Bella (2011)  sa jaskyňa Domica nachádza na juhozápadnom okraji Silickej 
planiny v blízkosti štátnej hranice s Maďarskou republikou. Vyniká bohatým zastúpením 
sintrových štítov a  bubnov, vďaka čomu je jednou z  najnavštevovanejších jaskýň na 
Slovensku. Návštevníkov priláka do jaskyne početné druhové zastúpenie netopierov a 
kaskádové jazierka nazývané aj ako Rímske kúpele a  Plitvické jazierka.  

Ponec a Mihálik (1977) upozorňujú na pozoruhodnú  kvapľovú výzdobu, ktorá vyniká 
farebnosťou a mohutnými rozmermi. Upriamujú pozornosť aj na plavbu po podzemnej riečke 
Styx v dĺžke 140 m, ktorá zanechá u návštevníka nezabudnuteľný zážitok. 

V neolite, v mladšej dobe kamennej, ako uvádza Bella (2011), bola Domica významným 
útočišťom pre človeka. V jaskyni objavili stopy po jej osídlení v minulosti. Našli tam rôzne 
nástroje z kostí, fragmenty keramiky, ohniská, kolové jamy obytných priestorov, sekerky, 
kliny, nože, škrabadlá, udica a odtlačok hrubej tkaniny v hline. V tzv. Suchej chodbe boli 
vykopané kosti medveďa jaskynného. V niektorých priestoroch jaskyne zaznamenali hrubé 
vrstvy netopierieho trusu takzvaného guána. V dôsledku jeho chemického pôsobenia na 
sintrové výzdoby, vznikli tzv. guánové hrnce.  

Bella (2011) uvádza, že „Domica vznikla v druhohorných vápencoch koróznou a eróznou 
činnosťou podzemného toku riečky Styx a Domického potoka. Je prepojená s jaskyňou 
Čertova diera. Obidve jaskyne dosahujú dĺžku 5358 m a tvoria jednotný genetický celok 
s jaskyňou Baradla v Maďarsku“( Bella, P., 2011, s. 43).  

Plesník a kol. (1988) píšu, že „samotná Domica meria v celkovej dĺžke okolo 21 km. 
Jaskynný systém má na slovenskej strane dĺžku vyše 5 km, pokračuje na maďarskej strane 
(Baradla – Jósvafő), kde dosahuje dĺžku približne 16 km “ (Plesník, P.,- Okáli, I.,- Masárová 
– Feriancová, Z., -Mariot, P., 1988, s. 230). 

Podľa Bella (2011) jaskyňu Domica objavil Ján Majko, ktorý 3. októbra 1926 z  jej dna 
prenikol 15 m hlbokou priepasťou do rozsiahlych podzemných priestorov. V roku 1929 sa mu 
podarilo spojiť Domicu s Čertovou dierou.  
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podarilo spojiť Domicu s Čertovou dierou.  
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OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA  predstavuje národnú prírodnú 
pamiatku, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.  

Bella (2011) uvádza, že jaskyňa sa „nachádza na severozápadnom svahu Hrádku 
v Revúckej vrchovine v katastrálnom území Ochtinej v okrese Rožňava“( Bella, P., 2011, s. 
72). Dĺžka jaskyne je 300 m, ale pre verejnosť je sprístupnených len 230 m. Jedinečná  
aragonitová výplň v priestoroch jaskyne vzniká najmä koróznou činnosťou vápencov 
a oxidačným zvetrávaním ankeritov s tvorbou železitých okrov. Autor dodáva, že „chemické 
zloženie a agresívnosť vody ovplyvnila rudná mineralizácia okolitých hornín“ (Bella, P., 
2011, s. 73).   

V dôsledku pomaly prúdiacej vody a následkom miešania vôd rozdielnych teplôt a 
chemickým zložením sa v  jaskyni zachovali obdivuhodné a pre aragonitovú jaskyňu 
autentické nepravidelné výklenky a kupoly, tiež špongiové dutiny. Tvorba aragonitu je 
ovplyvnená vodnými roztokmi obsahujúcimi vysoký podiel iónov horčíka, mangánu a  železa. 
Tvorba aragonitu prebieha predovšetkým v  uzavretých podzemných dutinách so stabilnou 
mikroklímou, ktorú udržiavajú predovšetkým železité okre so schopnosťou uvoľňovať 
a pohlcovať vodnú paru. Jaskyňu náhodne objavil 7. decembra 1954 M. Cangár a J. Prošek, 
keď razili geologickú prieskumnú štôlňu Kapusta. R. Ševčík a J. Kantor ju v roku 1955 
prezreli a v roku 1956 sa uskutočnili sondovacie práce pod vedením A. Droppu. Razením 
145 m dlhej prístupovej štôlne sa v roku 1966 začali sprístupňovacie práce, ktoré v roku 1972 
umožnili otvorenie jaskyne pre verejnosť v dĺžke 230 m.     

V letnom období je do jaskyne obmedzený počet návštevníkov z dôvodu možného 
narušenia prírodných podmienok tvorby aragonitu, pre ktorý je dôležité zachovanie 
pôvodných mikroklimatických podmienok v jaskyni. Zvýšený počet návštevníkov je 
povolený v jarnom a jesennom období, kedy je menšia pravdepodobnosť narúšania tvorby 
aragonitu.  

 
 
 
 

 V Ochtinskej aragonitovej jaskyni nežijú netopiere? 

Najstaršie datované útvary v jaskyni sú až 121- až 138-tisíc rokov? 
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III.  DOPRAVA A MOSTY NA SLOVENSKU 
 

 

 

 

 

 

 

  
MOST SNP  predstavuje cestný, zavesený, jednopylónový most vejárového dizajnu 

tiahnuci sa cez Dunaj v Bratislave. Most je plechový a zavesený na jednom pylóne vysokom 
85 m. Mohutná základová doska, na ktorej je založený pylón má hrúbku 4 m a je podopretá 
56 stenovými pilótmi s rozmermi 3 x 0,6 m siahajúcimi do hĺbky 33 m pod úroveň terénu. V  
čase výstavby mosta musel byť nosný trám aj pylón podopretý.  

Paulík (2012) uvádza, že „zaklonený pylón v definitívnom štádiu tvorí čiastočnú 
protiváhu hlavnému poľu, ktorý predstavuje nosný trám s rozpätím 303 m“ (Paulík, P., 2012, 
s. 64).  Celková dĺžka mostu je 431,8 m. V roku 1993 bol Most SNP premenovaný na Nový 
most a v roku 2012 mu bol vrátený pôvodný názov. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá 
žiadny pilier v prúde rieky Dunaj. Po moste vedú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod 
ktorými je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. Na hlavici pylónu mosta vo 
výške 85 m sa nachádza reštaurácia „UFO“, ktorá dostala toto pomenovanie po rekonštrukcii 
mosta v roku 2005. Predstavuje zvláštnu, atypickú a jednu z  najobdivovanejších atrakcií 
Bratislavy. Do reštaurácie je možné vyviezť sa výťahom, ktorý je umiestnený v ľavom pilieri 
mosta. V pravom pilieri mosta je umiestnených 430 schodov, ktoré sú núdzovým schodiskom. 
Do roku 2005 sa reštaurácia volala Bystrica, pretože most bol pomenovaný na počesť 
Slovenského národného povstania a  Banská Bystrica bola jeho centrom.  

Most SNP okrem uvedených objektov vlastní vodovodné potrubie, prostredníctvom 
ktorého je zásobované Staré Mesto z Petržalky. Počas výstavby mosta bolo potrebné 
zabezpečiť most doplnkovou podperou na ľavom brehu z dôvodu zistenia chyby v statickom 
výpočte. Práve tento krok pomohol znížiť hlavné rozpätie mosta na 303 m.  

Most SNP malo pôvodne osvetľovať 3000 svietidiel na držadlách zábradlí, ale od roku  
1998 je most osvetlený stožiarovým osvetlením s 52 špeciálnymi svietidlami. Od roku 2001 
 je  most  SNP  nositeľom  titulu „Stavba  storočia“  na Slovensku. Bol postavený 
spoločnosťami  Doprastav  Bratislava  a  Hutné  montáže  Ostrava  v rokoch  1967  -  1972. 
Uvedené spoločnosti skonštruovali most na základe víťazného projektu architekta prof. Ing. 
Arpáda Tesára, v spolupráci s architektmi pod vedením prof. Ing. arch. Jozefa Lacka. Do 
užívania bol daný 26. augusta 1972 (spracované podľa Paulík, P. , 2012) .  
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MOST APOLLO  predstavuje najnovší  bratislavský  most, ktorý je zároveň 
posledným premostením Dunaja. Nachádza sa medzi  Starým mostom  a  Prístavným mostom. 
Jeho výstavba bola plánovaná už od roku 1976. Prvú jazdu si vodiči po ňom vyskúšali až 4. 9. 
2005. Vzhľadom na to, že sa most APOLLO počas výstavby nachádzal v predĺžení Košickej 
ulice v Bratislave, bol označovaný ako Most Košická. Podľa Paulíka (2012) „Most APOLLO 
vlastní názov podľa rafinérie, ktorá stála na bratislavskej strane Dunaja v mieste križovania 
mosta s nábrežím. Rafinéria bola zase pomenovaná podľa boha Apolóna“ (Paulík, P., 2012, s. 
71).    

Most APOLLO predstavuje most tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené približne 
rovnobežné závesné oceľové laná držiace oceľovú mostovku, ktoré zabezpečujú statickú 
účinnosť a konštrukčnú pohodlnosť. K mostu je pripevnených 20 pilierov. Rozpätie mosta 
v dĺžke oblúka je 231 m a výška oblúka je 36 metrov. 5 240 ton dosahuje hmotnosť mostného 
poľa. Rovnako uvádza, že „Celková dĺžka premostenia vrátane betónových estakád je 854 m 
a dĺžka hlavného mostného poľa je 517 metrov“ (Paulík, P., 2012, s. 71).  Chodníky pre 
chodcov a cyklistov sú umiestnené po vonkajších stranách trámov. V oblúkoch je umiestnené 
schodisko, ktoré sa tiahne až na vrch oblúka k revíznej plošine. Zvláštnym a unikátnym 
momentom pri výstavbe mosta bolo zostavenie mostného telesa na plávajúcich pontónoch na 
ľavom brehu Dunaja a otočenie oceľovej konštrukcie krížom cez rieku po jej ukončení. Počas 
otáčania mostného poľa oblúka bol Dunaj regulovaný vodným dielom Gabčíkovo a súčasne 
bola pozastavená plavba lodí po Dunaji. Autor uvádza, že „jednotlivé časti oceľovej 
konštrukcie sa vyrábali v dielňach v Českej republike a  v Maďarsku“ (Paulík, P., 2012, s. 
72).  

Výstavba mosta realizovaná firmou Doprastav, prebiehala v  rokoch 2002 – 2005 a 4. 
septembra 2005 bol most slávnostne otvorený a  uvedený do prevádzky. Most APOLLO 
získal niekoľko prestížnych ocenení od viacerých svetových organizácií. Jednou z nich bola 
cena OPAL Award  od ASCE 2006 vo Washingtone a cena „Stavba roka 2006“ na Slovensku 
(spracované podľa Paulík, P., 2012).  
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TELGÁRTSKY A CHRAMOŠSKÝ VIADUKT sú dva unikátne technické a 

umelecké železničné mosty, ktorými sa môže Slovensko hrdiť.  
Spojenie stredného a východného Slovenska bolo ešte v  tridsiatych rokoch 20. storočia 

nedostatočné. Okrem Košicko-Bohumínskej železnice neexistovalo žiadne ďalšie železničné 
spojenie a vyhovujúce cestné spojenie tiež chýbalo. To bol dôvod pre výstavbu viacerých 
nových železníc. Jednou z  nich bola aj trať z  Červenej Skaly do Margecian. Štúdia novej 
železnice riešila tri časti. Prvou časťou bola rekonštrukcia stanice Červená Skala a novostavba 
železnice z Červenej Skaly do Mníška nad  Hnilcom. Druhou časťou bola prestavba 
súkromnej úzkorozchodnej trate z  Mníška nad  Hnilcom do  Gelnice. Treťou časťou bola 
prestavba súkromnej miestnej trate s  normálnym rozchodom z  Gelnice do  Margecian a  
prestavba stanice v  Margecanoch. Raritou slovenských železníc je tunel Kornela Stodolu 
nachádzajúci sa pri Telgárte, ktorý je jediným špirálovitým tunelom na Slovensku.  

Telgártsky viadukt, postavený v roku 1931, je 86 metrov dlhý a 22 metrov vysoký. Prvá 
členená oblúková konštrukcia zo železobetónu má v strede široký železobetónový oblúk s 
rozpätím 32 metrov, po jeho krajoch sú z každej strany umiestnené dva deväťmetrové 
kamenné oblúky. Na stavbu viaduktu sa použilo 3 570 kubických metrov muriva. 

Slučka ďalej pokračuje 18 metrov vysokým a 113,6 metra dlhým viaduktom cez 
Chmarošku. Prvé práce súvisiace s výstavbou Chramošského viaduktu sa datujú k začiatku 
30. rokov 20. storočia. Tvorí ho deväť desaťmetrových kamenných oblúkov so svetlosťou 10 
metrov. Otvory majú oblúkový tvar a sú obložené kameňom. Premostenie viaduktu dosahuje 
výšku 18 m a  dĺžku 113,6 m.  

Telgártsky viadukt a kamenný viadukt Chmaroška zapadajú do nádhernej horehronskej 
prírody. Stavba Chramošského a Telgártskeho viaduktu odrážala výsledky prvých aplikácií 
železobetónu pri stavbe železničných mostov na Slovensku (spracované podľa Paulík, P., 
2012) . 
        
 

 

Náklady na výstavbu Telgártskej slučky dosiahli v tých časoch 23 miliónov korún? 
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Náklady na výstavbu Telgártskej slučky dosiahli v tých časoch 23 miliónov korún? 
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 DIAĽNIČNÝ MOST V  PREŠOVE je od roku 2009 unikátnym objektom na 

novovybudovanej križovatke pri vstupe do Prešova z Popradu, ktorá je súčasťou nového 
diaľničného vstupu. Unikát predstavuje originálnu, po prvý raz na Slovensku vybudovanú 
stavbu tohto typu, ktorej dĺžka dosahuje 346 m a rozpätie vnútorných polí dosahuje 35 m.         

Novovybudovaná križovatka na diaľničnom vstupe do krajského mesta od západu slúži 
na kríženie štyroch ciest: Diaľnice D1 (smer Poprad - Prešov – Košice), rýchlostnej cesty R4 
(severný obchvat mesta v úseku Prešov - Vydumanec – Kapušany), cesty I/18 zabezpečujúcej 
dopravné spojenie západného a východného Slovenska a cesty druhej triedy vedúcej smerom 
cez Cemjatu na Spiš. Križovatka zabezpečuje prístup na D1 a R4 zo všetkých smerov.  

Most je postavený klasickou formou betonáže na skruži. Je predopnutý cez voľné káble, 
ktoré vedú popod nosnú konštrukciu mosta. Ide o  tzv. vzperadlový systém, ktorý je 
netradičný, ale zabezpečuje statickú účinnosť a vytvára zaujímavý architektonický element. 
Výhodou tohto predpätia bol možný neustály monitoring, aj dodatočné práce na predpätí 
počas prevádzky bolo možné urobiť bez zásahu do nosnej konštrukcie. V dôsledku uvedených 
prác sa podstatným spôsobom zjednodušila údržba mosta. Experimentálne merania funkčnosti 
lán vonkajšieho predpätia a  sledovanie reálnych napätí v lanách zrealizovala firma Projstar 
a VÚIS Mosty priamo počas výstavby mosta Sledovanie sa tiež robilo laboratórnymi 
skúškami na zmenšenom modeli, ktorý bol zhotovený v  Centrálnych laboratóriách Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave.  

Novovybudovaný diaľničný vstup do Prešova tvorí iba približne 20 % budúcej 
diaľničnej križovatky Prešov - Západ (Paulík, P., 2012). 

 
 

 
Na diaľničnom úseku D1 Svinia - Prešov západ sa nachádza päť mostov s celkovou dĺžkou 
930 metrov? 

Sa tu nachádza veľké obojstranné odpočívadlo Malý Šariš pomenované podľa blízkej obce, v 
ktorej je Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš založená v roku 1953? 
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MOST MÁRIE TERÉZIE v Bratislave je nazývaný Cyklomostom slobody, ktorý 
spája slovenské a rakúske územie ponad rieku Morava. Súčasný most predstavuje lávku pre 
peších a turistov, ktorá je vybudovaná v mieste historického mosta postaveného už v  roku 
1771 na príkaz Márie Terézie.  

Pôvodný most pozostával z niekoľkých kamenných klenb uľahčujúcich prietok rieky 
Moravy v časoch jej vysokej hladiny. Hlavná časť mosta v dĺžke 270 m bola drevená a 
osadená do drevených pilotov zarazených do dna rieky. Historické udalosti dokazujú, že v 
roku 1805 po moste prechádzali Napoleonove jazdné oddiely, ktoré realizovali lúpežné 
prepady v obciach v okolí Bratislavy. V roku 1809 bol most vážne poškodený plaviacimi sa 
ľadmi, ktoré súčasne zabránili prechodu uhorských vojsk po tomto moste počas bitky vo 
Wagrane. V čase Maďarskej revolúcie v roku 1848 sa na tomto moste odohral tvrdý boj, 
počas ktorého zahynulo približne 30 vojakov na oboch stranách a celá drevená časť mosta 
zhorela do tla. Už zrekonštruovaný most bol v roku 1866 opäť rozobratý pri ústupe rakúskych 
vojsk v prusko-rakúskej vojne. Takmer každý rok bol most poškodený nielen vojnami, ale aj 
plávajúcimi ľadmi, čo si vyžadovalo jeho permanentnú údržbu. 

 Paulík (2012) píše, že „definitívnu ranu a  najväčšiu skazu mu priniesol koniec druhej 
svetovej vojny, ktorá priniesla nový pohraničný režim spojený so železnou oponou. Po 
provizórnej obnove fungoval ešte niekoľko rokov. Po roku 1949 bol úplne vyradený z funkcie 
a  postupne sa rozpadal v dôsledku železnej opony, ktorá ho úplne vymazala z mapy“ (Paulík, 
P., 2012, s. 62). 

 V roku 1989 po páde komunizmu sa začali úvahy o jeho obnovení, ktoré zintenzívnil 
program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Rekonštrukcie prebiehali v 
rokoch 2007-2013. V rámci uvedeného programu bola pred niekoľkými rokmi zrenovovaná 
časť mosta na rakúskej strane tým spôsobom, že pôvodný kamenný most bol nahradený 
betónovým mostom s využitím pôvodného kamenného obkladu. Svetlosť oblúkov nového 
mosta dosahuje 9,5 m. Preklenutie 120 m dlhého hlavného poľa je podvesené závesmi na 
dvoch 18 m vysokých pylónoch. Oceľová konštrukcia mosta dosahuje v celku 525 m. Most 
bol 22. septembra 2012 prvý krát uvedený do prevádzky (Paulík, P., 2012). 
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MOST MÁRIE VALÉRIE bol postavený ponad rieku Dunaj v roku 1895. Spája 

Štúrovo s Primaciálnym ostrovom v Ostrihome. Povolením kráľa bol most pomenovaný po 
princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa I. Archeologické prieskumy dokazujú, že 
priechod, resp. brod cez Dunaj bol v tejto lokalite vtedajšími obyvateľmi využívaný už v dobe 
bronzovej.  

Podľa Paulíka (2012) „prvá, zároveň najstaršia písomná zmienka pochádza z rímskeho 
obdobia, z  2. polovice 2. storočia“ (Paulík, P., 2012, s. 219).  Cisár  Marcus Aurelius  viedol 
vojenské výpravy na dolné Pohronie a predpokladá sa, že rímske légie prechádzali Dunaj 
práve v tomto mieste. Aj v časoch obsadenia územia Maďarmi sa už na existujúcom trvalom 
prievoze vyberalo mýto, ktoré bolo odovzdávané ostrihomskému opátovi. Po obsadení 
Ostrihomu Turkami  v roku 1543 dal budínsky paša Sinán v roku 1585 vybudovať pontónový 
most, ktorý takmer 100 rokov zabezpečoval spojenie medzi oboma brehmi  Dunaja. Takmer 
54 mechanických pontónov tvorilo premostenie a vďaka jeho veľmi rýchlemu otváraniu sa 
mohli lode plaviť po Dunaji. Most bol v roku 1663 čiastočne zničený cisárskymi vojskami. V 
roku 1683 bol most definitívne zničený v dôsledku ustupujúcich tureckých vojsk 
a delostreleckej paľby počas bitky pri Parkani. Autor uvádza, že  „po oslobodení Ostrihomu 
už nebol most obnovený a niekoľko desaťročí opäť fungoval len prievoz“ (Paulík, P., 2012, s. 
219). 

 V roku 1762 bol most uvedený do prevádzky a to ako tzv. lietajúci most pozostávajúci z 
plávajúcej kompy, ktorá bola priviazaná približne 400 m dlhým lanom  k  pevnému bodu. 
Lano bolo podopreté na sústave 7 lodiek, ktoré boli približne v 50-metrových vzdialenostiach 
rozmiestnené. Samotný prevoz kompy trval približne 6 až 8 minút. V roku 1842 bol na 40 
lodiach vybudovaný pontónový most so šírkou 6,2 m, ktorého veľké finančné náklady zvýšili 
aj cenu mýta. Most bol počas revolúcie v  Uhorsku  podpálený a zničený. V roku 1851 bol 
opäť daný do prevádzky až po dobu, kedy bol postavený oceľový most. Na výstavbu celého 
mosta bolo spotrebovaných 2507 ton ocele. V roku 1895 bol most slávnostne uvedený do 
prevádzky. Vysvätil ho arcibiskup Vaszary Kolos. Koncom prvej svetovej vojny bol most 
zabarikádovaný československou armádou.  

Paulík (2012) uvádza, že „22. júla 1919 vybuchla na moste z  neznámych príčin nálož, 
ktorá zničila prvé mostné pole na československej strane. Po uvedenom incidente bol 
vybudovaný dočasný priechod pre chodcov“ (Paulík, P., 2012, s. 221).  Po siedmich rokoch 
rekonštrukcie, v roku 1927 bol most opäť sprejazdnený.  
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Po necelých 18 rokoch pokojnejšej životnej etapy zrekonštruovaného mosta ho v roku 
1945 zničili oddiely ustupujúcej nemeckej armády.  Po páde mosta bol Červenou armádou 
postavený dočasný pontónový most slúžiaci len niekoľko mesiacov. Vyše 50 rokov trvalo, 
kým sa začala ďalšia rekonštrukcia mosta v pôvodnom prevedení, ktorú dokončili v roku 
2001. Jedinou zmenou na moste sú navýšené piliere. Pôvodná výška oblúka 7,2 m bola na 
žiadosť slovenskej strany navýšená na 9,5 m z  dôvodu efektívnej dunajskej plavby. Už 
spomínaných 50 rokov zabezpečovala prepravu po Dunaji motorová kompa. Autor píše, že 
„na moste sú osadené pamätné tabule s údajmi o jeho výstavbe a rekonštrukcii, ako aj štátny 
znak Slovenska, erb Ostrihomu a  erb Uhorska s maďarskou svätou korunou“ (Paulík, P., 
2012, s. 223).           

Pri výstavbe mosta bola po prvý krát použitá technika. Posledný oblúk vážiaci 603 ton 
bol umiestnený 2001, kedy po necelých troch mesiacoch ho odovzdali do užívania.  

 
 

 

 

 

Most Márie Valérie sa nachádza na a 1 718,5 km rieky Dunaj?  

Na rekonštrukcii sa podieľali v spolupráci maďarské a slovenské firmy Ganz acélszerkezet, 
Közgép, Dopravoprojekt Bratislava a Inžinierske stavby Košice? 

Most Márie Valérie bol posledným obnoveným mostom v Európe, ktorý bol zničený počas 
druhej svetovej vojny? 

Na odovzdávaní mosta do prevádzky sa zúčastnil slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, 
maďarský Viktor Orbán a komisár pre rozšírenie EU Günter Verheugen? 
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Most Márie Valérie sa nachádza na a 1 718,5 km rieky Dunaj?  

Na rekonštrukcii sa podieľali v spolupráci maďarské a slovenské firmy Ganz acélszerkezet, 
Közgép, Dopravoprojekt Bratislava a Inžinierske stavby Košice? 

Most Márie Valérie bol posledným obnoveným mostom v Európe, ktorý bol zničený počas 
druhej svetovej vojny? 
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 SKLÁPACÍ MOST podľa Paulíka (2012) predstavuje dvojkrídlový sklopný most 
klenúci sa cez dnes už mŕtve rameno Dunaja. Jeho vznik sa datuje od roku 1968. Sklápací 
most je spojkou medzi mestom Komárno a Alžbetiným ostrovom, ktorý bol kedysi nazývaný 
Komárňanský ostrov alebo Ostrov Červenej flotily. Most spája obidve lokality ponad prístav a 
bazén lodeníc. Je nositeľom cesty prvej triedy číslo 64 s obojstrannými chodníkmi smerujúcej 
k štátnej hranici s Maďarskou republikou. Okolo roku 1780 stál na mieste súčasného 
Sklápacieho mostu loďkový most, ktorý bol neskôr nahradený stálym dreveným mostom. Aj 
ten bol neskôr nahradený pevným mostom z oceľovej konštrukcie, popod ktorý ale väčšie 
lode nepreplávali, pretože bol veľmi nízky. Preto nespĺňal plavebné požiadavky. V roku 1957 
bol most pre nevyhovujúce podmienky rozobratý a cestná doprava viedla inou trasou. 
Problém sa vyriešil v roku 1967, kedy bol postavený a uvedený do prevádzky Sklápací most 
zodpovedajúci žiadaným podmienkam a neobmedzoval plavebnú výšku lodí.  

Most je tvorený dvoma sklopnými ramenami, pričom dĺžka každého ramena dosahuje 25 
m a spolu vážia až 350 ton. Šírka mosta dosahuje 12 m. Ramená preklenujú 44 m široký 
plavebný otvor pod mostom. Vychýlenie sklopných ramien mosta dosahuje 60° uhol, čo 
umožňuje 10 m vysokým a 44 m širokým lodiam vstup na plavebnú dráhu. Na ich vychýlenie 
z vodorovnej polohy stačí malý, 40 kilowattový motor. V prípade výpadku elektriny bolo 
možné otvoriť most točením otváracieho mechanizmu pomocou niekoľkých silných chlapov. 
Autor uvádza, že  „mechanizmus zdvíhania je založený na protiváhe umiestnenej na kratších 
častiach ramien a tiež na dvoch veľkoobjemových nádržiach, ktoré sa pri zdvíhaní mosta 
plnia vodou“ (Paulík, P., 2012, s. 127). 
  V minulosti bol most otváraný aj 30-krát za deň, pričom proces otvárania netrval 
dlhšie ako 3 minúty. Zatváranie prebiehalo rýchlejšie. Vzhľadom na skutočnosť, že v 
súčasnosti je premávka veľkých lodí do lodenice a z lodenice späť zriedkavá, je sklápací most 
menej otváraný. Paulík (2012) uvádza, že dnes je jeho otvorenie raritou.  
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ŽELEZNIČNÝ MOST V KOMÁRNE  bol postavený v roku 1910 ponad Dunaj v 

dĺžke 3,021 km v smere Újszöny - Komárom. V roku  1919,  v období po prvej svetovej vojny 
sa v jeho blízkosti odohrali boje. Most bol na konci druhej svetovej vojny zničený 
ustupujúcim nemeckým vojskom. Zničené, až do základov popraskané boli opory, piliere a 
konštrukcia hornej stavby mosta. Zničené boli aj tie konštrukcie, ktoré ostali visieť na 
troskách pilierov alebo boli zhodené na stranu a čiastočne vyčnievali z vody. V takom stave 
boli až do roku 1953. Aby bola možná plavba po Dunaji musela Červená armáda rozstrieľať 
časť konštrukcie a nechala ju klesnúť na dno. Koryto Dunaja bolo neskôr vyčistené od trosiek. 

Paulík (2012) uvádza, že rekonštrukciu zničeného železničného mosta vykonali spoločne 
česko-slovenské a maďarské podniky. Prvý nákladný vlak prešiel po moste 28. 12. 1954.  
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. 1. 1955 a nazvali ho Most priateľstva.   Od mája 1955 
je most využívaný pre osobnú dopravu.  

V nočných hodinách 20. 8. 1968  na územie vtedajšieho Česko-slovenska vstúpili po 
železničnom moste tanky Varšavskej zmluvy. Most poškodili, doprava bola na desať dní 
prerušená a po obnove 30. 8. 1968 odišiel do Maďarska prvý vlak.  

V ďalších rokoch prešiel most viacerými rekonštrukciami a po najrozsiahlejšej v roku 
2012 jeho striebornú farbu zmenili na zelenú. Súčasný most je najdlhším cezhraničným 
mostom na Slovensku.   
  
 
 
      
Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovalejším pevnostným komplexom na 
Slovensku?  
 Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia?  

Možno tu vidieť bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia?  

Komárňanská pevnosť je v európskom meradle považovaná za jeden z  najvýznamnejších 
unikátov v dôsledku svojej monumentality a zachovalosti?  
Pevnosť Komárno bola vo svojej dobe najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko-
uhorskej monarchie?  
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 ALŽBETIN MOST V KOMÁRNE klenúci sa ponad rieku Dunaj bol pôvodne dreve  
ný. V knihe Paulíka (2012)  sa dozvedáme, že v roku 358 bol v Komárne pri vojenskom 
ťažení postavený drevený most. Strategické vojenské nariadenia v tom čase nedovoľovali 
budovanie trvalých mostov na hraniciach s nepriateľským územím. Budovať trvalé mosty 
bolo povolené len v lokalitách, kde boli mosty využívané na vojnové ťaženie. Pri styku troch 
krajov: Zadunajsko, Žitný Ostrov a Matúšova zem sa do Dunaja vlieva Vážsky Dunaj. Práve 
v tomto mieste bol v minulosti taký brod, ktorý vyhovoval aj na prechod väčších jednotiek. 
Dôležitosť prievozu pred reguláciou riek bola veľmi veľká, nakoľko na iných miestach 
prechod cez močiare a ramená bol takmer nemožný. Preto bola v roku 1586 na tomto mieste 
postavená prvá verzia loďkového mosta pozostávajúca zo 79 člnov a  dosahujúca dĺžku 500 
krokov. Paulík ďalej uvádza, že „jedným zo strategických bodov pri Komárne bol okrem už 
spomínaného sútoku Váhu a  Dunaja aj ostrovček pri dnešnom Zimnom prístave, ktorý počas 
vojen využívali viaceré vojská na sústredenie svojich armád. Spojenie ostrova s pravým 
brehom Dunaja istý čas zabezpečoval lietajúci most, ktorý v roku 1838 nahradili loďkovým 
mostom. Bol dlhý 337 m a na zimu ho rozoberali. Na ľavý breh Dunaja zase viedol 
celodrevený most v dĺžke 180 m, ktorého história je načrtnutá pri opise sklopného mosta 
v Komárne“ (Paulík, P. (2012, s. 125). 

V rokoch 1891 - 1892 bol v  Komárne postavený prvý oceľový most klenúci sa cez 
Dunaj, súčasný Alžbetin most, ktorý bol vybudovaný na mieste dlhého loďkového mosta. 
Dôkazom spomínaných udalostí sú pamätné tabule vyvesené na maďarskej a slovenskej 
strane mosta. Novopostavený most v Komárne bol s kráľovým súhlasom pomenovaný menom 
jeho manželky Alžbety. Maximálna nosnosť Alžbetinho mostu je 20  ton a rozpätie polí 
dosahuje dĺžku 100 m. Po vzniku československej republiky v roku 1919, v období napätej 
situácie na hraniciach bol most blokovaný a  bránený československými legionármi. V časoch 
druhej svetovej vojny boli dva oblúky Alžbetinho mosta zničené. Približne stredom mosta 
prechádza hranica medzi Slovenskom a  Maďarskom. Na Slovenskej aj Maďarskej strane 
mosta sú umiestnené štátne znaky oboch krajín, tiež erb Komárna. V súčasnosti však most už 
nevyhovuje cestným podmienkam a  potrebám mesta pre zvýšený počet vozidiel, v  dôsledku 
čoho sa pripravuje projekt nového cestného premostenia Dunaja, ktorého realizácia by sa 
mala uskutočniť v roku 2014 (Paulík, P., 2012). 
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IV. ENERGETICKÉ ZDROJE NA SLOVENSKU 

 

 

 

  

 

 

 

SOLÁRNY KOLEKTOR prestavuje zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu na 
tepelnú. Slnečnou - solárnou energiou nazývame energiu  získanú zo  Slnka dopadajúcu na 
Zem v podobe  žiarenia. Je tvorená tepelnou a svetelnou energiou, ktoré  prichádzajú v 
podobe elektromagnetických vĺn. Vnútro slnka dosahuje približne 15 až 20 miliónov stupňov, 
pri ktorých prebieha jadrová fúzia. Ide o proces, ktorý vytvára priaznivé podmienky pre vznik 
slnečnej energie, z  ktorej je 175 miliárd megawattov vyžiarených smerom k  Zemi. Na 1m2 je 
to približne 1,39 kW (Mittermair, F., - Sauer, W., - Weibe, G., 1999).   

 

 

 

 

    

 

 
Konštrukcia a funkcia kolektora:  

Mittermair, Sauer, Weibe, (1999) uvádzajú, že „kolektor, ktorý je namontovaný prevažne 
na  streche domu prijíma slnečnú energiu a  kvapalina prenášajúca teplo, nazývaná tiež ako 
pracovné médium prenáša energiu (teplo) prostredníctvom tepelného výmenníka do úžitkovej 
vody v zásobnej nádrži, ktorá býva prevažne umiestnená vo vykurovacom priestore. Princíp 
vykurovania solárnym kolektorom je podobný ústrednému kúreniu, len je obrátený.“ 
(Mittermair, F -  Sauer, W., - Weibe, G., 1999, s. 8).      

Časti kolektora:  

x Kolektor s absorbérom – prevažne umiestnený v streche budovy; 
x Absorbér – čiernou alebo selektívnou vrstvou pokrytá časť kolektora prijímajúca  
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slnečné žiarenie, ktoré mení na teplo a to odovzdáva pracovnému médiu;  
x Sklo alebo plast  - vysoko priesvitný materiál – pokrýva kolektor a slúži ako izolácia 

zabraňujúca unikaniu tepla do okolia, kolektor je ním pokrytý v jednej alebo v dvoch 
vrstvách;  

x Selektívna vrstva je špeciálnou technológiou nanesená na absorbér, ktorá má  
výnimočné schopnosti dobrej absorpcie slnečného žiarenia a súčasne zabraňuje 
spätnému žiareniu, čím predchádza tepelným stratám; Pracovné médium – predstavuje 
kvapalinu, resp. zmes vody a mrazuvzdorného prostriedku slúžiaceho k preprave 
získanej energie z kolektora do zásobnej nádrže, ktorá musí byť umiestnená vyššie ako 
je umiestnený kolektor;  

x Obehové čerpadlo – bežne nainštalovaný prvok do solárneho obvodu, ktorý je 
potrebné zapnúť v prípade, keď je teplota v kolektore o niečo vyššia ako v zásobnej 
nádrži; ak sa teplota vyrovná v kolektore a v zásobnej nádrži čerpadlo je možné 
vypnúť;  

x Tepelný výmenník – prevažne umiestnený v zásobnej nádrži a jeho úlohou je prenášať 
energiu zo solárneho média do úžitkovej vody. „Tepelné výmenníky predstavujú 
zariadenia, ktoré prenášajú teplo medzi kvapalinami, resp. plynmi, ktoré sa vzájomne 
dostanú do priameho kontaktu.“ Mittermair, F., Sauer, W., Weibe, G. (1999, s. 10) 
Príkladom tepelných výmenníkov sú radiátory alebo automobilové chladiče. 
V solárnych zariadeniach sú využívané prevažne trubkové tepelné výmenníky 
zhotovené z  kovu, ktoré majú rebrami zväčšený povrch pre lepšie odovzdávanie tepla. 
V prípade, že energia prichádzajúca z  kolektora neposkytuje požadovanú teplotu 
úžitkovej vody, je potrebné ju dodatočne dohrievať. Na dohrievanie je možné použiť 
rôzne ohrievacie systémy, čo závisí od formy energie – plyn, elektrický prúd, olej a 
iné.  

Využitie solárnych kolektorov: 
x na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnostiach, v priemysle, tiež v komerčných  

budovách; 
x na vykurovanie priestorov - budovy, skleníky, sauny; 
x na sušenie rôznych bylín, plodov, húb; 
x na ohrev vody pre bazény v prípade potreby, tiež celoročne. 

Solárne kolektory sú zariadenia, ktoré si môže majiteľ sčasti zhotoviť a postaviť 
svojpomocne, k  čomu je možné využiť na trhu dostupnú odbornú literatúru. Inštaláciu 
zásobnej nádrže, potrubia nosičov tepla a vodovodu, resp. elektroinštaláciu je potrebné 
ponechať odborníkovi (Mittermair, F.,-  Sauer, W-  Weibe, G., 1999). 
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VETERNÉ TURBÍNY  Princíp výroby elektrickej energie prostredníctvom veterných 
turbín je veľmi jednoduchý. Podľa Kučerovej (2009) „sila vetra roztáča lopatky rotora 
turbíny a  takto vytvorená kinetická energia sa prenáša cez hnací mechanizmus do 
generátora, kde sa transformuje na elektrickú energiu“ (Kučerová, Z., 2009, s. 7) . 
 
Princípy činnosti veterných turbín:  

x Odporový princíp znamená, že turbíny využívajú tlak vetra na lopatky rotora, pričom 
rotor je poháňaný vyvinutou silou.  

x Vztlakový princíp znamená, že v špeciálne tvarovaných lopatkách vzniká potrebná 
vztlaková sila, ktorá uvádza rotor do pohybu.  

Kučerová (2009) uvádza, že „veterné elektrárne sú konštruované s rýchlootáčkovými 
veternými turbínami a riadiacou elektronikou, čo slúži k dosahovaniu vysokej účinnosti. Dnes 
je ich najdôležitejším kritériom ekonomická návratnosť v  podobe výroby elektrickej energie“ 
(Kučerová, Z., 2009, s. 7). 

Faktory ovplyvňujúce výrobu energie:       
x Vhodná lokalita pod stavbu a to dobré geologické podmienky pre základ a prístupnosť 

stavebným mechanizmom; 
x Vhodné podmienky na prevádzku a to aspoň 300 veterných dní ročne, priemerná ročná 

rýchlosť vetra musí dosahovať aspoň 4 m.s-1 vo výške 10 m; 
x Vhodné bezpečnostné podmienky a to vzdialenosť elektrického vedenia min. 1 km a 

dostatočná vzdialenosť od obydlí. 
 Kučerová (2009) píše, že „vhodne umiestnená turbína s výkonom nad 500 kW je schopná 

vyrobiť viac ako 2.106 kWh za rok, čo postačuje na zásobovanie približne 1000 domácností 
elektrickou energiou alebo na najazdenie 30.106 km elektrickými automobilmi. Jedna turbína 
by takto mohla zásobovať energiou asi 3000 vozidiel, ktoré by ročne mohli najazdiť po 10 000 
km“(Kučerová, Z., 2009, s. 10).  
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Delenie veterných turbín: (určované prevažne na základe výkonu) 
x malé veterné zariadenia na dobíjanie batérií pre rekreačné objekty, vodárne, meracie 

stanice a pod. s výkonom okolo 100-200 kW; 
x stredne veľké elektrárne, ktoré dodávajú striedavý prúd do siete s  výkonom  do 500 

kW;  
x veľké elektrárne,  ktoré dodávajú striedavý prúd do siete  s výkonom nad 500 kW  

(Kučerová, Z. 2009, s. 8).  

Časti veternej turbíny: 
 

Lopatky - zachytávajú vietor, odovzdávajú jeho energiu do hlavice 
rotora. 
Rotor -  je vyrobený z epoxidovej živice vystuženej sklenými vláknami. 
Hallenga (2006) považuje za nesmierne dôležitý krok zabezpečenie 
dôkladného vyváženia a rovnomernosti rotora, ktorý je pôsobením vetra 
aj pri nízkych otáčkach veľmi citlivý na nerovnomernosť 
a nevyváženosť a môže dôjsť k jeho poškodeniu.  
Prevody - zabezpečujú zosúladenie otáčok veterného zariadenia so 
synchrónnymi otáčkami generátora.  
Generátor - transformuje kinetickú energiu veternej turbíny na 
elektrickú energiu. Kučerová, Z. (2009, s. 4)  
Veža – najčastejšie využívaná je stožiarová konštrukcia, ktorá je 
vyrobená z klasických oceľových nosných prvkov; železobetónová a 
rúrková konštrukcia. Kučerová, Z. (2009) 

Regulačné zariadenia - majú za úlohu zabezpečovať systém regulácie vrtule; systém 
bezpečnosti ,prevádzky; kontrolný systém jednotlivých častí elektrárne; systém natáčania 
rotora do smeru vetra (Kučerová, Z., 2009, s. 5). 
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V.  RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO NA SLOVENSKU 

                    

 

 

 

 

 

 

 

TATRY sú najvyšším pohorím karpatského oblúka, ktorý dosahuje dĺžku 1200 km.  
V celosvetovom meradle sú však najkratšími veľhorami. Panoráma Tatier sa rozprestiera v 
severnej časti  Slovenska  na hranici s  Poľskom, pričom 3/4 ich rozlohy leží na Slovensku. 
Dĺžka hlavného hrebeňa Tatier meria 77 - 80  km a ich rozloha je približne 700 km² 
(70 000 ha). Alpínsky charakter Tatier zvýrazňuje 10 najvyšších skalných štítov dosahujúcich 
výšku nad 2600 m n. m. a  15 ďalších štítov dosahujúcich výšku nad 2 500 m n. m (Lacika, J., 
2006). Podľa autorov Ponec -Mihálik (1977) k unikátom Tatier patria tatranské vodopády, 
hlboké doliny, jaskyne a plesá. Tatry sú jedinými veľhorami v  priestore medzi Uralom 
a Alpami.  

Plesník, P.,- Okáli, I.,- Masárová – Feriancová, Z.,- Mariot, P. (1988) uvádzajú, že dielo 
vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázsoch a 
rozoklaných chrbtov, ktoré predstavujú unikátny reliéf Tatier. Tatry delíme na Západné, ktoré 
tvoria : Červené vrchy, Liptovské Tatry, Liptovské kopy, Osobitá, Roháče, Sivý vrch 
a Východné, do ktorých patria: Vysoké Tatry, Belianske Tatry. Podľa Motyčka (2005)  
hranicu medzi Západnými a Východnými Tatrami tvorí Ľaliové sedlo. "Západné Tatry sa 
začínajú na západe Sivým vrchom (1 805 m). Dĺžka ich hrebeňa dosahuje asi 37 km. Hlavný 
hrebeň má dve výraznejšie sedlá: na západe - Pálenicu (1574 m) a na východe – Tomanovské 
sedlo ( 1696 m)“ (Plesník, P., -Okáli, I.,- Masárová – Feriancová, Z.,- Mariot, P. , 1988, s. 
284). 

Hlavný hrebeň Vysokých Tatier dosahuje dĺžku 26 km. Vyznačuje sa bralným a 
glaciálnym reliéfom, ktorý je výsledkom ľadovcovej činnosti. Gerlachovský štít (2655 m) 
nachádzajúci sa v strede vysokotatranského oblúka predstavuje najvyšší vrchol Vysokých 
Tatier. Kriváň (2494 m) dominuje v západnej časti Vysokých Tatier a Lomnický štít (2634 m) 
dominuje vo východnej časti Vysokých Tatier. Predstavuje najvyššie položenú 
meteorologickú stanicu na Slovensku (Motyčka, V., 2005). 

Hrebeň Belianskych Tatier  podľa Lacika (2006), dosahuje dĺžku 14 km. Svojou rozlohou 
zaberajú plochu 67,5 km2. Dvojica vrchov Havran (2154 m) a Ždiarska vidla (2148 m) 
dominujú celému pohoriu. Plesník, P., - Okáli, I., - Masárová – Feriancová, Z.,-  Mariot, P., 
1988, s. 284) píšu, že: „Tatry ako celok predstavujú mohutnú hrasť, ktorá sa pozdĺž zlomu 
dvíha rýchlejšie na južnej strane než na severnej.“ Ďalej uvádzajú, že v dôsledku činnosti 
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spätnej erózie, ktorá zatláča hlavný hrebeň viac na sever sa potom najvyššie vrcholy 
Vysokých a  Západných Tatier - Gerlachovský štít, Lomnický štít a Bystrá rozprestierajú na 
južných rázsochách. Súčasne dná dolín rozprestierajúcich sa na južnej strane pohoria majú 
strmší sklon ako na severnej strane pohoria. Na  Gerlachovský štít,  Vysokú,  Ľadový, či  
Lomnický štít  je možné vystúpiť len v sprievode horského vodcu. V spišskom regióne sa 
nachádzajú prevažne Východné Tatry. V liptovskom  a  oravskom regióne sa rozprestierajú 
Západné Tatry. Dolina Suchej vody v poľskej a  Tichá dolina v slovenskej časti pohoria tvoria 
hranicu medzi Západnými a Východnými Tatrami.  

Podľa Lukniš, M. a kol. (1972) „Vysoké Tatry sú tvorené výlučne zo žuly, miestami sa 
vyskytujú aj ruly. Menšie vápencové ostrovy sú len v ich severnej časti. Belianske Tatry sú 
takmer celé tvorené vápencami a dolomitmi, okrem menšej plochy, ktorá má prevažne 
kremencový podklad. V Západných Tatrách prevládajú žuly, ale v ich severnej časti sú aj 
väčšie vápencové, resp. dolomitové územia“ (Lukniš, M. a kol., 1972, s. 468).       

Ponec - Mihálik (1977) píšu, že Tatry sú známe prítomnosťou ľadovcov, ktoré boli 
zaznamenané vo všetkých tatranských dolinách. Medzi najznámejšie tatranské doliny patrí: 
„Mengusovská dolina, Kôprová dolina, Veľká a  Malá Studená dolina, Javorová dolina, 
Bielovodská dolina, Tichá dolina a dolina Zeleného plesa“ (Ponec, J., - Mihálik, Š., 1977, s. 
26). 

Motyčka (2005) popisuje územie Tatier, ktoré skrášľuje a obohacuje množstvo jaskýň, 
ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia vody. V súčasnosti je na území Tatier zmapovaných okolo 
330 jaskýň, ktoré vynikajú prevažne krasovým charakterom s kvapľovou výzdobou a 
jazierkami. Najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ktorej dĺžka dosahuje 
3,5 km, sprístupnených je však len 1 275 m a vchod je v Tatranskej Kotline. Ozdobou Tatier 
je 180 jazier siahajúcich od pásma lesa cez kosodrevinu až po oblasť holých skál, pričom vo 
Vysokých Tatrách je ich približne 100. Jazerá, ktorých vznik bol ovplyvnený činnosťou 
ľadovcov sa nazývajú plesá. Modré pleso (2192 m) je najvyššie položeným plesom vo 
Vysokých Tatrách. Veľké Hincovo pleso je svojou plochou 20,08 ha a hĺbkou 53,7 m 
najväčším plesom vo Vysokých Tatrách. Rakytovské plesá sú najnižšie položené plesá vo 
Vysokých Tatrách. V zime sú všetky jazerá a plesá zamrznuté do hĺbky 40 až 60 cm. Niektoré 
z  nich sa roztopia koncom leta, niektoré sa v niektorých rokoch vôbec neroztopia. Územie 
Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora  (rieka:  Biely Váh  a  Orava) a  Baltského mora (Čierny 
Dunajec a Poprad). Lacika, J. (2006) píše, že: „Vodu z  Tatier odvádza 40 potokov, ktoré sa 
za hranicou pohoria zlievajú do 4 hlavných riek“ (Lacika, J., 2006, s. 17). Podľa Ponec - 
Mihálik (1977) unikátnym prvkom Tatier sú vodopády. „Najvyšším z nich je Kmeťov vodopád 
v Nefcerke dosahujúci dĺžku 80 m. Najznámejším z nich je Skok v Mlynickej doline a  
Studenovodské vodopády v Malej Studenej doline“(Ponec, J.,- Mihálik, Š., 1977, s. 26).  

Krajinotvornú zložku Tatier predstavujú lesy. Najväčšiu plochu tatranského územia 
pokrývajú smrečiny, na menších plochách severného okraja vápencovej časti rastú bučiny. 
Ponec - Mihálik (1977) uvádzajú, že v subalpínskom pásme vytvára súvislé plochy 
kosodrevina a jarabina vtáčia. Zriedkavo rastie v Tatrách aj smrekovec, borovica lesná 
a jedľa. Najvzácnejšou drevinou Tatier je limba, ktorá tu má svoje rodové korene, na iných 
miestach Slovenska je vysádzaná. Územie Tatier skrášľujú endemity, relikty, horské 
a vysokohorské kvitnúce vyššie rastliny.  
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Pre oblasť Tatier podľa Havran, L. a kol. (1979)  je typické dlhodobo pretrvávajúce 
obdobie zimy a mrazov, ktoré začína už koncom augusta a vo vyšších polohách končí v júni 
nasledujúceho roka. Tatry už dlhé roky ponúkajú verejnosti širokú paletu výberu lokalít pre 
realizáciu rôznych disciplín zimných športov vrátane všetkých kategórií športovcov, čím sa 
stali dejiskom významných podujatí s dlhoročnou tradíciou a s medzinárodnou účasťou.  

 

 

Najvyššie tatranské štíty sú „Gerlachovský štít (2655m), Gerlachovská veža (2642m), 
Lomnický štít (2634m), Ľadový štít (2627m), Pyšný štít (2623m), Zadný Gerlach (2616m), 
Lavínový štít (2606m), Malý Ľadový štít (2602m), Kotlový štít (2601m), Lavínová veža 
(2600m), Malý Pyšný štít (2591m), Veľká Litvorová veža (2581m), Strapatá veža (2565m), 
Kežmarský štít (2556m), Vysoká (2547m), Supia veža (2540m), Končistá (2537m), Malá 
Litvorová veža (2533m), Baranie rohy (2526m), Dračí štít (2523m), Veľká Vidlová veža 
(2522m), Český štít (2520m), Veterný štít (2515m), Malý Kežmarský štít (2513), Zadný 
Ľadový štít (2507m)?  
 
 
 
 

Nižšie štíty sú  „Rysy (2499m), Kriváň (2494m), Spišský štít (2481m), Bradavica (2476m), 
Snehový štít (2465m), Štôlska veža (2463m), Široká veža (2461m), Ganek (2459m), Batizovský 
štít (2456m), Slavkovský štít (2452m), Prostredný hrot (2440m)? 

 

 

Najväčšie tatranské jazerá sú Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso, Morské oko, Nižšie 
Temnosmrečinské pleso, Vyššie Bielovodské Žabie pleso, Popradské pleso, Vyššie 
Temnosmrečinské pleso, Nižné Terianske pleso, Vyšné Wahlenbergovo pleso, Krivánske 
Zelené pleso, Nižšie Bielovodské Žabie pleso, Izra, Batizovské pleso, Capie pleso, Veľké žabie 
pleso, Malé Hincovo pleso, Skalnaté pleso, Jašteričie jazero?  

 

 

Najvyššie tatranské vodopády sú Kmeťov vodopád, Vajanského vodopád, Vodopád Skok, 
Katarakty, Obrovský vodopád, Roháčsky vodopád, Dlhý vodopád, Hviezdoslavov vodopád, 
Velický vodopád, Český vodopád ? Podľa  Čeman, R. a kol. (2003, s. 30, 31) 
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A)  KVETY VYSOKÝCH TATIER 

PLESNIVEC ALPÍNSKY  (Leontopodium alpinum) predstavuje 
husto snehobielo plstnatú bylinu, ktorá má riedko olistenú byľ 
vyrastajúcu z ružice prízemných listov. Jej výška dosahuje 10 až 
20 cm. „Kvetné úbory má vždy po 5 až 8 v koncových hlávkach. 
Kvitne od júna do augusta, až septembra. Jej listy na zimu 
uschýnajú a rastlina odumiera.“ Ponec, J., Mihálik, Š. (1977, s. 
159) Je chránenou rastlinou, ktorá preferuje vápencové skalné 
miesta a  kamenisté hole nachádzajúce sa na výslní, zriedkavo aj 

v  tieni v  alpínskom až v  subalpínskom pásme. Rastlina je pokrytá hustými chlpmi, ktoré 
uľahčujú jej adaptáciu na vysokú nadmorskú výšku. Súčasne ju ochraňujú pred ultrafialovým 
žiarením, chladom, ako aj pred vyschnutím. Ponec, J., Mihálik, Š. (1977) „Plesnivec alpínsky 
bol v minulosti pre svoj výnimočný vzhľad stredobodom záujmu zberateľov, preto dnes patrí 
medzi najvzácnejšie okrasy vápencových pohorí.“ Janota, D., Tesák, M., Vološčuk, I. (1984, 
s. 22) Plesnivec alpínsky je symbolickým kvetom horolezcov, ktorý okrem skalnatých plôch 
obľubuje aj trávnaté plochy s vápencovým podkladom. Jeho vertikálne rozšírenie zasahuje 
strednú Európu v rozpätí od 700 až 2000 m, pričom zostupuje aj do nížin. Krejča, J. (2007) 

HOREC MODRÝ, tiež Horec Clusiov (Gentiana clusii)  
predstavuje trvácu bylinu vysokú asi 10 cm, ktorá má kopijovité 
listy upínajúce sa na prízemnú ružicu a jemný krátky podzemok. 
Ponec, J., Mihálik, Š. (1977) „Z ružice vyrastajú krátke (asi 1cm) 
byle s  jedným asi 6 cm dlhým krásnym kvetom, ktorý má sýto 
azúrovomodrú farbu a  zvončekovitý tvar.“ Ponec, J., Mihálik, Š. 
(1977, s. 107) Prízemné listy, ktoré prezimujú sú kožovité 
a kopijovité. V 1 až 2 pároch rastú byľové listy, ktoré sú menšie. 

Krejča, J. (2007) „Kalich je do polovice päťdielny, kališné cípy sú končisté. Zvončekovitá 
koruna dorastá do veľkosti 5 až 6 cm.“ Krejča, J. (2007, s. 286/287) Kvitne od apríla do júna, 
až júla. „S  prvosienkou holou tvoria neopakovateľnú farebnú kombináciu, ktorá kontrastuje 
so sivobielymi dolomitovými a  vápencovými skalami.“ Janota, D., Tesák, M., Vološčuk, I. 
(1984, s. 73). Patrí medzi najkrajšie horce na Slovensku. Jeho najväčší výskyt je zaznamenaný 
v pásme horského až subalpínskeho stupňa. Najvhodnejšie podmienky pre jeho rast 
predstavujú vápencové skaly, skalné štrbiny a kamenité hole, tiež lúky. Ponec, J., Mihálik, Š. 
(1977) 

PONIKLEC SLOVENSKÝ (Pulsatilla slavica) predstavuje 
trvácu tatranskú bylinu, ktorá prezimuje vďaka 
mnohohlavovému podzemku. Má priamu a  silnú byľ, ktorá 
počas kvitnutia dorastá do výšky 10 až 20 cm. V období plodu 
dorastá do výšky 30 cm. Až po jeho odkvitnutí sa vyvinie listová 
ružica. Krejča, J. (2007) „Kvitne od marca do mája veľkými 
chlpatými fialovými kvetmi, ktoré majú tvar kalicha.“ Janota, D., 
Tesák, M., Vološčuk, I. (1984, s. 47) „Poniklec slovenský má 

dvakrát perovito strihané listy, koncový úkrojok je stopkatý, dlaňovito 3 až 7 dielny. 
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mnohohlavovému podzemku. Má priamu a  silnú byľ, ktorá 
počas kvitnutia dorastá do výšky 10 až 20 cm. V období plodu 
dorastá do výšky 30 cm. Až po jeho odkvitnutí sa vyvinie listová 
ružica. Krejča, J. (2007) „Kvitne od marca do mája veľkými 
chlpatými fialovými kvetmi, ktoré majú tvar kalicha.“ Janota, D., 
Tesák, M., Vološčuk, I. (1984, s. 47) „Poniklec slovenský má 

dvakrát perovito strihané listy, koncový úkrojok je stopkatý, dlaňovito 3 až 7 dielny. 
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Čiarkovito strihané byľové listy sú v  praslene.“ Krejča, J. (2007, s. 252/253) Celá rastlina 
vrátane nadzemnej časti je jedovatá a patrí medzi zákonom chránené rastliny. Vzhľadom na 
to, že rastie na vápencovo-dolomitovom podklade na strednom a východnom Slovensku v 
podhorských i horských polohách je poniklec slovenský považovaný za slovenský 
(západokarpatský) endemit obľubujúci kamenisté stráne, skaly na výslní, ako aj skalnaté 
štrbiny a vápencové úbočia. Janota, D., Tesák, M., Vološčuk, I. (1984) Jeho jedinou lokalitou 
výskytu sú slovenské Západné Karpaty a Chocholovská dolina v Poľsku. Krejča, J. (2007)  
 

DEVÄŤSIL BIELY (Petasites albus) je trvácou dvojdomou 
bylinou, ktorá vyniká mohutným vzrastom so silným 
podzemkom. Keďže je opeľovaný včelami, patrí medzi 
medonosné rastliny. Krejča, J. (2007) Mesiacom kvitnutia je 
marec a apríl. „Na jar má vyvinuté iba šupinaté listy, neskôr sa 
vyvíjajú veľké zelené a na rube sivo plstnaté listy. Jednopohlavné 
kvety sú usporiadané v hustom strapci úborov. Zákrov je trojradý, 
na jeho listeňoch bývajú článkované žliazky.“ Krejča, J. (2007, s. 

242/243) Miestom jeho najčastejšieho výskytu sú prameniská, brehy potokov v jedľovo-
smrekových a bukových lesoch v  podhorských a  horských polohách. Patrí medzi európske 
druhy. Krejča, J. (2007)  

 
HOREC ŽLTÝ BODKOVANÝ (Gentiana punctata) je 
trvácou bylinou, ktorá dorastá do výšky 40 až 80 cm. Má hrubý 
mäsitý podzemok. Krejča, J. (2007) Predstavuje jednoduchú a 
priamu bylinu, ktorá je vďaka svojej vysokej stonke nápadná na 
trávnatých horských lúkach. Horec žltý bodkovaný je jediným 
horcom so žltými tmavofialovými bodkovanými kvetmi 
spomedzi našich horcov. Obdobím jeho kvitnutia je júl, august 
až september. Horec žltý bodkovaný patrí medzi alpínske 

rastliny a  preto ho môžeme stretnúť len vo vysokohorskom stupni severného Slovenska, v 
oblastiach Vysokých, Nízkych, Belianskych a Západných Tatier. Najvhodnejším miestom 
jeho rastu sú trávnaté miesta medzi kosodrevinou, okraje svetlých horských lesov, kamenisté 
pastviny a  hole. Ponec, J., Mihálik, Š. (1977) Horec žltý bodkovaný predstavuje chránenú 
rastlinu. Z  jeho podzemku sa používa extrakt, ktorý je súčasťou žalúdočných likérov a  
liečivých čajov blahodarne pôsobiacich na tráviaci trakt. Krejča, J. (2007)  „Korene Horca 
žltého bodkovaného obsahujú horké glykozidy, ktoré boli príčinou jeho vyhubenia na 
niektorých lokalitách.“ Ponec, J., Mihálik, Š. (1977, s. 121)  
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PONIKLEC BIELY (Pulsatilla alba) predstavuje trvácu bylinu, 
ktorá dorastá do výšky iba 35 cm. Spolu s  ďalšími 
iskerníkovitými bylinami je jedovatou bylinou. Vyniká bielymi 
10 mm širokými korunnými lupienkami, ktorých vonkajšia časť 
býva často fialovo sfarbená. Okrem uvedených charakteristík 
vyniká pekným jesenným sfarbením listov. V mesiaci máj až 
august prebieha kvitnutie. Je rozšíreným druhom v  Európe. 
Miestom jeho najčastejšieho výskytu je pásmo subalpínskeho 

a alpínskeho stupňa. K jeho rastu najlepšie prispieva pôda na holiach a medzi kosodrevinou. 
Je bylinou, ktorá k  svojmu rastu uprednostňuje kyslý podklad. Krejča, J. (2007)    

 

MAK TATRANSKÝ (Papaver tatricum) je veľmi ohrozeným 
druhom  pochádzajúcim zo skupiny glaciálnych reliktov a 
západokarpatských endemitov. Za tatranský subendemit je 
považovaný hlavne z  toho dôvodu, že jeho najrozšírenejším 
miestom sú práve Tatry. Okrem Tatier sa vyskytuje aj vo Veľkej 
Fatre. Podľa Zajaca, M. mu vyhovujú mu lokality s drobnejšou, 
ale pevnou sutinou,. rastie aj na zvetralých skalách s vápencovým 
i mylonitovým podkladom. Darí sa mu jednotlivo alebo v 

riedkych trsoch. Listy majú dlhú stopku. Sú sivozelené, dva až trikrát perovito delené a z 
prízemnej ružici vyrastá bezlistá 10 až 20 cm vysoká chlpatá stonka. Na jej vrchole od júla do 
augusta kvitne jeden 2 až 5 cm veľký biely kvet, ktorý po opelení vytvára makovicu porastenú 
štetinami.  

 
ZVONČEK ALPÍNSKY (Campanula alpina) je „dvojročnou, vlnato chlpatou bylinou so 
vzpriamenou, často i rozkonárenou byľou, ktorá dorastá do výšky 5 až 25 cm. Prízemné 

obráteno kopijovité listy rastú v ružici.“ Krejča, J. (2007, s. 
310/311) Kvety má previsnuté, stopkaté a rastú v riedkom 
strapci. Majú fialovomodrú farbu a  lievikovito zvoncovitý tvar. 
Obdobím kvitnutia zvončeka alpínskeho je júl a  august. 
Najlepšie podmienky pre rast mu poskytujú trávnaté a kamenisté 
stráne, spevnené sutiny, ako aj skalnaté štrbiny. Predstavuje druh, 
ktorý je najviac rozšírený v pásme subalpínskeho a  alpínskeho 
stupňa. Krejča, J. (2007) Zvonček alpínsky rastie na Slovensku 

vo Vysokých, Západných a Belianskych Tatrách, Chočských vrchoch a v Nízkych Tatrách. 
Na území TANAPu je úplne chránený.  
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B) ŽIVOČÍCHY VYSOKÝCH TATIER 
 

 

 

 

 

 

 

KAMZÍK VRCHOVSKÝ (Rupicapra rupicapra) „je druhom pochádzajúcim z  
čeľade turovité. Je chráneným, ale vymierajúcim druhom, ktorý možno uchovať iba 
dôsledným usmernením turistického ruchu, ako aj ochranou jeho prírodného prostredia.“ 
(Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 320). Podľa autorov váha tela kamzíka vrchovského dosahuje 
hmotnosť 30 až 50 kg a výška v kohútiku 70 až 80 cm. Dĺžka jeho tela dosahuje 1,1 až 1,3 m 
a dĺžka chvosta dosahuje 3 až 8 cm. Píšu, že: „Rohy sú na priečnom reze guľaté. Rohy samice 
sú miernejšie ohnuté a na bokoch stehien majú samice v zimnom šate (september až júl) 
bledšie pole. Robustnejšie a dlhšie končatiny zvierajú medzi sebou ostrejší uhol v porovnaní 
s inými kopytníkmi. Dlhá srsť dodáva kamzíkovi vrchovskému robustný vzhľad. Stavba 
vysunutých očníc mu umožňuje zväčšenie zorného uhla“( Krejča, J.,- Korbel, L. 2001, s. 320). 
Kamzík vrchovský sa veľmi dobre pohybuje na ostro oslnených snehových poliach vďaka 
úzkej horizontálnej zornici, ktorá sa mu v čase nočného pasenia výrazne zväčšuje.  

Ponec, J.,- Mihálik, Š. (1977) uvádzajú, že pre obe pohlavia sú typickým znakom nazad 
hákovito zahnuté rožky. Srsť v lete nadobúda pieskovohnedú až hrdzavohnedú farbu 
s tmavým pozdĺžnym pásom cez chrbát. Srsť v zime nadobúda tmavohnedú farbu. Kamzík 
vrchovský neprijme z krmelcov potravu. Zrána a k večeru je najaktívnejší. Veľmi mu prekáža 
vyrušovanie. Neusmernený turistický ruch vážne narušuje rytmus dennej paše dobytka 
a odchov mláďat. 100 až 1000 ha plochy predstavuje teritórium čriedy, pričom zostava čried 
je nestála. Podľa Krejča, J.,- Korbel, L. (2001) sa vyskytujú aj v Alpách, na Kaukaze, 
Apeninách a Kantaberských horách. Na Slovensku žije len vo Vysokých Tatrách. Jeho pohyb 
je zaznamenaný len vo vysokých polohách dosahujúcich výšku od 150 do 4750 m. 
„Uprednostňuje biotopy horských lúk prerývaných členitým skalnatým reliéfom. Pred 
žulovým substrátom uprednostňuje teplejšie vápence s bohatšou vegetáciou. Vyhýba sa 
zľadovateným poliam a skalným sutiam s ostrými úlomkami. Počas víchric vyhľadáva snehové 
tiene za kosodrevinou a skalami“ (Krejča, J.,- Korbel, L. 2001, s. 320).                         
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MEDVEĎ HNEDÝ  (Ursus arctos) je ako uvádza Krejča, J.,- Korbel, L. (2001)  
cicavcom patriacim do čeľade medveďovité.   Dĺžka tela dospelého medveďa hnedého 
dosahuje 1,7 až 2,5 m a chvost dosahuje dĺžku 6 až 14 cm. Váha dosahuje hmotnosť 150 až 
250 kg, pričom niektoré medvede dosahujú hmotnosť aj 480 kg. Predstavuje druh, ktorý žije 
samotárskym spôsobom. Teritórium si označuje pazúrmi. Na nohách má 5 prstov, pričom na 
každom prste má nezahnuteľný veľký pazúr. Pre medvede hnedé je typickým znakom silne 
stavaný svalnatý hrb v oblasti lopatiek. Podľa autorov . Ponec, J., - Mihálik, Š. (1977) ich srsť 
je bledohnedej až tmavohnedej farby, tiež striebrosivej až čiernej farby. U mláďat je typickým 
znakom biely golierik.  

Podľa Krejča, J.,- Korbel, L. (2001) samce dosahujú dvakrát väčšiu váhu ako samice. 
Zimný spánok medveďa hnedého sa začína začiatkom zimy a končí sa približne v marci. Pre 
nedostatok potravy v zime prečkáva tým spôsobom, že 5 až 6 mesiacov hibernuje v brlohu, 
ktorý si buduje predovšetkým pod vývratmi stromov, výnimočne v priehlbinách terénu, kde si 
znáša lístie a mach. Z toho dôvodu, že sa ukladá do zimného spánku sa musí intenzívne 
vykrmovať od jari až do jesene. Potravou medveďa hnedého je hmyz, larvy mravcov, 
zdochliny, hľúzaté rastliny a lesné plody. Výnimočne konzumuje aj mäso, ktoré keď nestačí 
skonzumovať zakrýva raždím. Pomerne veľké množstvo potravy zožerie na jeden raz.  

Vzhľadom na mohutnosť, silu a nepredvídateľné správanie boli medvede dlhé roky pre 
ľudí a dobytok nebezpečenstvom. V súčasnosti však medvede hnedé prestávajú byť plaché 
pred človekom, čo má za následok množstvo kritických situácií pri stretnutiach. Pre kontakt 
s ľuďmi sú najnebezpečnejšie medvedice s medvieďatami. Aby mali medvede lepší rozhľad 
na číhajúce možné nebezpečenstvo, resp. na potravu, stavajú sa na zadné nohy. Obľúbeným 
miestom sú vodopády  alebo plytké vody, pri ktorých čakajú na korisť - ryby. Miestom ich 
najväčšieho výskytu sú lesy Eurázie a Európy, pričom v  rozličných oblastiach je spôsob ich 
života odlišný.  

Na Slovensku je rozšírený vo Vysokých a  Nízkych Tatrách, v  Kremnických vrchoch, v  
Beskydách, v  Muránskej planine, v  Slovenskom raji, na Poľane, vo Vtáčniku, v  Žiare, v  
Strážovských vrchoch, v Malej a Veľkej Fatre. „Obýva odľahlé, tiché súvislé komplexy lesov 
so skupinami skál, najradšej v  blízkosti rúbanísk“ (Ponec, J.,- Mihálik, Š., 1977, s. 71).  
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MEDVEĎ HNEDÝ  (Ursus arctos) je ako uvádza Krejča, J.,- Korbel, L. (2001)  
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                                                 Vývoj parohov jeleňa lesného 

 

JELEŇ LESNÝ (Cervus elaphus) ako sa uvádza v knihe od Krejča, J., - Korbel, L. 
(2001) je nazývaný aj ako jeleň obyčajný, jeleň hôrny alebo jeleň európsky. Veľký 
párnokopytník patrí do čeľade jeleňovité. Dĺžka jeho tela dosahuje 1,6 až 2,5 m a dĺžka 
chvosta dosahuje 12 až 15 cm. Výška v kohútiku dosahuje 1,2 až 1,5 m. Váha tela dosahuje 
hmotnosť 130 až 320 kg. Samice sú menšie. „Na relatívne krátkej šiji sa vytvára v zime z  
bokov a  zospodu hustá hriva. Na predĺženej tvárovej časti hlavy má veľkú predočnicovú 
jamku“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 318). 

 Jelenia  srsť  je hnedej farby s červeným nádychom. Každý rok v  marci zhadzuje parohy 
a v auguste mu dozrievajú nové, porastené jemnou ochrannou sametovou vrstvou, ktorá 
neskôr zmizne. Samec s jednou výsadou, ktorá sa nazýva očník, sa v poľovníckej reči 
označuje ako vidlák. Druhá výsada sa označuje ako nadočník. Tretia ale rastie ako druhá 
v poradí, posledná potom ako operák. Samci s ňou sa potom nazývajú šesťtoráci. Rozvetvené 
zakončenie parožia sa za výsadu už nepovažuje a označuje sa ako koruna. Počet výsad na 
parohu však nezodpovedá veku jeleňa. Nie je náročný na pašu. V lokalitách 
uprednostňujúcich dreviny spôsobuje na lesných kultúrach veľké škody. Samce jeleňa lesného 
žijú prevažne samotársky, ale v  období ruje sa zoskupujú. Samice žijú prevažne v skupinách. 
V čase súmraku je jeleň najaktívnejší. Miestom jeho najväčšieho výskytu je Severná Amerika 
a  Eurázia. Jeleň lesný je typický bylinožravec. V jeho potrave prevažujú najmä zelené byliny, 
ale často ohrýza aj kôru stromov alebo požiera lesné plody - bukvice, gaštany, žalude a puky. 
„Jeleň lesný má sklony k  rozsiahlym sezónnym migráciám. Mimo obdobia migrácie prísne 
stráži a chráni svoje teritórium. Počas ruje (september a obdobie zimy) vytvára čriedy 
niekoľkých typov. Vo vysokých horách sa nevyhýba členitému reliéfu a strmým svahom. Vo 
farmaceutickom priemysle sú perspektívne lieky vyrobené z  parohov, pohlavných orgánov 
a zo žliaz jeleňa lesného“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 318).  
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DIVIAK LESNÝ (Sus scrofa) je druhom pochádzajúcim z  čeľade prasaťovité. Dĺžka 

jeho tela dosahuje 110 až 190 cm a dĺžka jeho chvosta dosahuje 15 až 20 cm. Výška v  
kohútiku dosahuje 80 až 120 cm, pričom samce sú vyššie ako samice. Váha diviaka lesného 
dosahuje hmotnosť 75 až 200 kg. V niektorých oblastiach, napríklad v Karpatoch dosahujú 
diviaky hmotnosť až 350 kg, čo závisí od individuálnych dispozícií úrody lesných plodov a  
ďalších faktorov. Je známe, že juhoeurópske diviaky lesné sú celkovo menšie ako 
severoeurópske. Diviaky sa dožívajú približne 20 rokov. Vo vklesnutých očniciach má 
umiestnené malé oči. Pre diviaky sú typické iba 1/3 vyčnievajúce ostré kly, ktoré sú 
umiestnené v sánke. Ich povrch je biely a hladký. V  čeľusti sú kly krátke, hrubé, 
pigmentované a pozdĺžne ryhované. „Očné zuby so široko otvorenou bázou majú 
neobmedzený rast. Samce ich majú väčšie ako samice. Očné zuby vekom rastú do šírky, ale 
ich dĺžka nemusí byť úmerná veku“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 316). 

V knihe živočíchov autori popisujú srsť diviaka lesného, že je čiernej, červenohnedej až 
svetlohnedej farby. Mláďatá majú na srsti pruhy. Miestom ich najväčšieho výskytu je Európa, 
Severná Afrika a mierne lesnaté oblasti v Ázii. Východne sa vyskytuje v Amure 
a v Japonských ostrovoch. Vytvára si väčšie čriedy rozličných vekových skupín s výnimkou 
starých kancov. Uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy. Obľúbenou lokalitou diviaka lesného 
sú kaliská. Jeho obľúbenou aktivitou je váľanie sa v  blate. „Nestále hranice teritória určuje 
úroda lesných a poľnohospodárskych plodín. Za nočnej aktivity podniká veľmi dlhé cesty za 
potravou. Je všežravým druhom“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 316). 

Medzi potravu diviaka lesného patria bukvice a zelené časti vegetácie. Živí sa tiež 
myšami, hľuzami, korienkami a larvami hmyzu, ktoré vyrýva zo zeme. Aj uhynutá zver 
v rozklade mu zaženie hlad. Diviak lesný je veľmi odolným živočíchom voči živočíšnym 
a rastlinným jedom. Počas roka si vytvára bohaté zásoby tuku, ktoré mu pomáhajú prežiť 
zimu. Kyprením hrabanky, ako aj ničením drobných zemných cicavcov a  lariev škodlivého 
hmyzu prináša úžitok. Dokáže však spôsobiť aj pomerne veľké škody vychádzkami do 
poľnohospodárskych kultúr, ktoré navštevuje z dôvodu nedostatku potravy v úživných lesoch.  
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        SVIŠŤ VRCHOVSKÝ (Marmota marmota) je ľudovo nazývaný hvizdák a patrí do  
čeľade vevericovité. „Dĺžka jeho tela dosahuje 40 až 60 cm, chvost je dlhý 13 až 18 cm, jeho 
hmotnosť dosahuje 4 až 8 kg“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 308). 

 Podľa autorov Ponec, J.,- Mihálik, Š. (1977) má zavalité telo pokryté hnedou až 
hrdzavohnedou srsťou, ktorá je na bočnej strane tela žltosivá a na spodnej časti tela 
hrdzavožltá. Chvost má pri koreni tmavohnedý, pri konci takmer čierny.  

Krejča, J.,- Korbel, L. (2001) píšu, že medzi potravu svišťa vrchovského patria kvety, 
steblá trávy, zriedkavo aj hmyz. Počas roka si tvorí zásoby tuku, ktoré predstavujú 2/3 jeho 
telesnej hmotnosti, aby prežil 6 až 8 mesačný zimný spánok v dobrej telesnej kondícii. Podľa  
Ponec, J.,- Mihálik, Š. (1977)  v mesiacoch jún – júl privádza samica na svet 2 až 6 mláďat. 
„Najčastejšie sa zdržuje v pásme holín a skalných sutín nad kosodrevinou. Najviac je 
rozšírený v Alpách a západných Karpatoch. Kolónie netvoria len členovia jednej rodiny, 
mláďatá sa často pripájajú k iným kolóniám“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 308). Podľa 
nich miestom prebývania svišťa vrchovského sú rôzne typy trvalých členitých nor v dĺžke 
okolo 60 m s veľkou komorou dosahujúcou takmer 1 m3. Vyhrabaná zemina z  nor svišťa 
vrchovského je výborným substrátom pre uchytenie sa novej vegetácie, v dôsledku čoho je 
zeleň v  okolí nor svišťa vrchovského sýtejšie zafarbená v porovnaní s iným okolím. Vďaka 
výbornému zraku sa bezpečne a  dobre orientuje po okolí. Ostrým hvizdom upozorňuje 
zvieratá na blížiace sa nebezpečenstvo v okolí. Patrí medzi vzácne druhy chránené zákonom.  
 

 

 
 

Pôvodná populácia svišťa vrchovského žije iba v oblasti Vysokých Tatier, no v minulom 
storočí ho vypustili aj do Nízkych Tatier?  

Svišť je u nás reliktným druhom tvoriacim izolovanú lokálnu populáciu, za vysokotatranskú 
populáciu a je nazývaný ako svišť vrchovský tatranský ?  

Si  zaslúži prísnu ochranu? 
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RYS OSTROVID (Lynx lynx) podľa autorov Krejča, J., - Korbel, L. (2001)    
predstavuje najväčšiu mačkovitú šelmu, ktorá patrí do čeľade mačkovité. Je voľne žijúcim 
živočíchom, ktorého výskyt v  Európe je v súčasnosti zriedkavý. Zistenia dokazujú, že je 
vymierajúcim druhom. Dĺžka tela rysa ostrovida dosahuje 80 až 130 cm a dĺžka jeho chvosta 
dosahuje 11 až 24 cm. Výška v kohútiku dosahuje 60 až 70 cm a váha jeho tela dosahuje 
hmotnosť 10 až 30 kg. Rysy žijúce na Sibíri dosahujú váhu 38 až 45 kg. Bočnými stranami 
hlavy má „bokombrady“. Trojuholníkové  uši  na koncoch potiahnuté čiernymi chlpmi, ako aj 
čierny koniec chvosta sú charakteristickým znakom rysov. Stredom chrbta rysa ostrovida sa 
tiahne tmavý pás. Sfarbenie ich srsti je veľmi rôznorodé. Čím severnejšie rys žije, tým má 
svetlejšiu srsť, aby bol čo najlepšie maskovaný v zasneženej krajine. Základná farba jeho srsti 
je šedá so žltkastým až hrdzavým sfarbením v spojení s hnedými až červenohnedými 
škvrnami, ktoré sú výraznejšie u rysov žijúcich v južných oblastiach. Zimná srsť je podstatne 
dlhšia a hustejšia s menej výraznou škvrnitosťou. Miestom jeho najväčšieho výskytu je 
Európa a Malá Ázia. Najviac mu vyhovujú hlboké lesy. Aktívnosť a  viditeľnosť rysa sa 
znásobuje hlavne počas súmraku. Autori Janota, D.,- Tesák, M., -Vološčuk, I. (1984) zas 
uvádzajú, že viditeľný môže byť aj v priebehu dňa na výslnných skalných miestach v  tichých 
lokalitách, kde sa nielen rád slní,  ale tiež loví najmä choré a zoslabnuté zvieratá.  

Krejča, J., - Korbel, L. (2001) píšu, že v priebehu dňa bežne odpočíva v úkryte, ktorý si 
buduje v skalných trhlinách, pod vývratmi, v húštinách alebo v opustených norách. 
V období ruje je aktivita rysa počas dňa výrazne zvýšená. Len v období párenia sa samec 
zdržuje v blízkosti samice, obvykle žije samotárskym spôsobom. Rys nie je veľmi vytrvalým 
prenasledovateľom, na obeť sliedi v úkryte. Útočí z bezprostrednej blízkosti a ak po 
niekoľkých desiatkach metrov (100 m) rýchlo neskolí korisť, prestáva s prenasledovaním. Len 
výnimočne prenasleduje korisť dlhší čas. Väčšiu korisť zabíja zahryznutím do hrdla a  
zadusením, menšiu zabíja zahryznutím do hlavy. Medzi potravu rysa ostrovida patria malé a 
oslabené  kopytníky  srnčej  a  diviačej  zveri, tiež zajace. Rys má výborne vyvinutý zrak 
a čuch, ktorý mu pomáha pri hľadaní koristi.      
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VLK DRAVÝ (Canis lupus) má aj iné pomenovania: vlk obyčajný, vlk sivý, resp. 
len vlk. Je druhom cicavca pochádzajúceho z  čeľade  psovité. Vzhľadom na skutočnosť, 
ktorú uvádzajú mnohé publikácie, že človek vypestoval z vlka psa, je „vlk považovaný za 
priameho predka psa domáceho. Krížence so psom dávajú plodné potomstvo“ (Krejča, J.,- 
Korbel, L., 2001, s. 306). Priemerná váha vlka dravého sa podľa druhu pohybuje od 25 do 50 
kg, pričom vlci žijúci v severných oblastiach môžu dosahovať váhu až 75 kg. Výška v ramene 
(v kohútiku) dosahuje 60 až 80 cm, vďaka čomu sú vlci považovaní za najväčšiu psovitú 
šelmu. Ich veľkosť znásobuje srsť, ktorá je v zime dlhá až 6 cm. Vlk dosahuje priemernú 
dĺžku 1,1 až 1,4 m. Chvost dosahuje dĺžku 30 až 45 cm. Za obdobie od narodenia až po 1 rok 
nadobudne vlk veľkosť dospelého jedinca. Vlk má v porovnaní so psom užšiu hruď, nohy má 
v pomere ku telu dlhšie a stopy ľavých a pravých nôh sú bližšie k sebe. Predné majú väčšiu 
veľkosť ako zadné. Vlk chodí iba po prstoch, nedostupuje na celé chodidlá vďaka čomu môže 
ľahšie prenášať váhu a ľahšie sa pohybovať po snehu. 42 zubov tvorí chrup vlka. Do dĺžky v  
priemere 6,5 cm môžu dorastať tesáky, ktoré sú mierne zahnuté, široké a ostré. 
Lepšiu orientáciu umožňujú vlkom pachové žľazy umiestnené medzi prstami. Srsť vlka môže 
byť sivej, bielej, čiernej, červenej a hnedej farby, pričom vo svorke nie je sfarbenie všetkých 
vlkov rovnaké. Sfarbenie vlkov závisí od individuálnej a geografickej variability. Pri narodení 
majú mláďatá spravidla tmavšiu srsť a modré oči, ktoré sa približne po 10  týždňoch zmenia 
na zlatožlté. Vlk má výborne vyvinutý čuch, sluch a zrak. Všetky uvedené zmysly  sú pre jeho 
život nesmierne dôležité. Vlk má však slabo vyvinutý hmat. Vlci, podobne ako psy sú citliví 
na vibrácie. Vedia rozpoznať blížiace sa  nebezpečenstvo, napr. zemetrasenie. Medzi potravu 
vlka dravého patria zdochliny a kopytníky. Vlk dravý žije vo svorkách až do obdobia 
založenia si rodiny. V lovnom okrsku vlka dravého, ktorý je pomerne rozsiahly prežije 
a obstojí len zdravá a fyzicky zdatná zver. Mnohé publikácie uvádzajú informáciu, že vlk 
dravý je veľmi plachý a človeka sa bojí.  
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MYŠIAK  HÔRNY  alebo  myšiak  lesný, tiež  myšiak  obyčajný  (Buteo buteo)  je  

dravým  vtákom  pochádzajúcim  z  čeľade  jastrabovité. Veľkosť jeho tela dosahuje dĺžku 51 
až 56 cm.  

Krejča, J.,- Korbel, L. (2001) uvádzajú, že : „zafarbenie má hnedé, na spodnej strane tela 
belavé s hnedými škvrnami. Chvost má belavo – hnedo priečne pásavý“(Krejča, J.,- Korbel, 
L., 2001, s. 254).  

Hniezdenie sa začína už svadobnými letmi samca. Obaja partneri stavajú hniezdo z  
konárov a umiestňujú ho na strome. Samica znáša do hniezda 3 až 5 vajec v  štvordňových 
intervaloch. Na vajciach sedí približne mesiac. Obaja rodičia kŕmia v hniezde mláďatá 6 až 7 
týždňov nielen po vyliahnutí, ale istý čas aj po vyletení z hniezda. Hlavnou potravou myšiaka 
hôrneho sú malé hlodavce. Miestom jeho najčastejšieho výskytu sú rôzne typy hôr.  

 
 

 

 

 
Myšiak hôrny sa v  prírode často dožíva zhruba 10 rokov?  

Najstarší vo voľnej prírode žijúci jedinci sa dožili celých 26 rokov? 

Je známy svojimi zásnubnými letmi, pri ktorých kruhovo plachtí, voľne padá a opäť stúpa? 
Myšiak hôrny má zo všetkých vtáčích druhov jedno z najpremenlivejších sfarbení operenia, 
ktoré sa môže pohybovať od čisto bielej až po takmer čiernu?  
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KRKAVEC ČIERNY  (Corvus corax) je zriedkavým druhom z čeľade  krkavcovité, 

ktorý svojim vzhľadom pripomína vranu. Veľkosť jeho tela dosahuje 63,5 cm. Samec so 
samicou majú čierne sfarbenie. Krkavec čierny je veľkým vtákom, ktorý má nápadne 
mohutný zobák a na brade predĺžené perie. Vyniká klinovitým chvostom. Počas letu vie dobre 
plachtiť. Samica stavia z  konárov hniezdo, ktoré vystiela mäkkým materiálom. Krejča, J.,-  
Korbel, L. (2001) uvádzajú, že  „umiestňuje ho na skale alebo na strome. Znáša doň 4 až 6 
zelenkastých, hnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedí asi 3 týždne, pričom je kŕmená 
samcom“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 270). Obaja rodičia kŕmia mláďatá v hniezde 40 
dní. Hlavnou potravou krkavca čierneho sú zdochliny, cicavce a hmyz. Živia sa tiež plodmi 
a semenami. V súčasnosti vzrastá početnosť krkavcov čiernych na Slovensku. Autori ďalej 
píšu, že : „ich úžitok, resp. škodlivosť sa menia s ohľadom na miesto a čas. Obývajú tiché, 
málo navštevované hory s  čistinkami a  rúbaňami, tiež bralá.“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, 
s. 270).      
 

 

                                                

 

 Je  opatrný a považuje sa za jedného z najinteligentnejších vtákov? 

Krkavce čierne obývajú celú Európu, Áziu ale s  výnimkou juhovýchodných oblastí, severnú 
polovicu Afriky, Severnú a Strednú Ameriku? 

Vábením je hlboké a zvučné “krrorr krrorr” alebo “korrp korrp”?  

Krkavec spolu s orlom, labuťou, kohútom, slávikom a holubicou patrí medzi vtáky, ktoré 
najčastejšie vystupujú v mýtoch, povestiach a rozprávkach najrôznejších kultúr z celého 
sveta? 
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OROL SKALNÝ (Aquila chrysaȅtos) je veľkým dravcom pochádzajúcim z čeľade  

jastrabovité. Jeho veľkosť dosahuje 76 až 89 cm. Ponec - Mihálik (1977) uvádzajú, že patrí 
medzi naše najväčšie vtáky, vzhľadom na rozpätie krídel, ktoré dosahuje šírku 2 m.  

 Krejča - Korbel (2001) píšu, že: „samec aj samica majú tmavohnedé zafarbenie so 
zlatistým (hrdzavo - žltkastým) nádychom na záhlaví a krku. Mladé orly majú belavú škvrnu 
na spodnej strane krídel a belavý chvost s tmavým koncom“ (Krejča, J., Korbel, L., 2001, s. 
256).  Zobák orla skalného je čiernej farby, beháky sú operené až k žltým prstom. Ponec - 
Mihálik(1977) uvádzajú, že svadobnými letmi samice aj samce začínajú dvorenie. Hniezdo z  
konárov stavajú obaja partneri, pričom ho umiestňujú na stromoch alebo v  štrbine brál v 
ťažko prístupných lokalitách. Vzťah partnerov je trvalý. Obaja rodičia sedia 45 dní na 2 
bielych, hnedo škvrnitých vajciach. Obaja rodičia sa 80 dní spoločne starajú o  mláďatá v  
hniezde. Potravu nosí do hniezda samec. Samica trhaním potravy kŕmi mláďatá i  seba. 
Neskôr sa pri nosení koristi do hniezda zúčastňuje aj samica. Potravou orla skalného sú 
prevažne cicavce dosahujúce veľkosť srnčiat. Vyhľadáva tiež zdochliny, zriedkavo hmyz. 
Miestom ich najčastejšieho výskytu sú bralá a skalné končiare, zriedkavo aj ihličnaté lesy.       
 

 

 

orol skalný žije v Európe, aj v miernom pásme Ázie, v severozápadnej Afrike a aj v Severnej 

Amerike? 

obýva stredne vysoké až vysoké pohoria s rozsiahlymi starými lesmi? 
orol skalný je vrcholovým predátorom a v podstate nemá prirodzených nepriateľov? 
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orol skalný žije v Európe, aj v miernom pásme Ázie, v severozápadnej Afrike a aj v Severnej 

Amerike? 

obýva stredne vysoké až vysoké pohoria s rozsiahlymi starými lesmi? 
orol skalný je vrcholovým predátorom a v podstate nemá prirodzených nepriateľov? 
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JASTRAB LESNÝ, JASTRAB VEĽKÝ alebo  JASTRAB OBYČAJNÝ (Accipiter 

gentilis) je  dravým vtákom strednej veľkosti, ktorý patrí do čeľade jastrabovité. Vyniká 
krátkymi krídlami a relatívne dlhým chvostom.  

Samec dosahuje veľkosť 47 cm a samica 61 cm. Podľa Krejču - Korbela (2001) „vrchnú 
časť tela má tmavo sivohnedú. Spodnú časť tela, krídel a chvosta má belavú s tmavými 
priečnymi pásikmi. Líca má tmavé, nad okom má belavý pás. Nedospelé jastraby majú na 
spodnej časti tela pozdĺžne pásiky“ (Krejča, J., - Korbel, L., 2001, s. 254).  Obaja partneri 
stavajú na stromoch hniezdo z konárikov. Samica znáša do hniezda 3 až 4 zelenkasto biele 
vajcia v 2 až 4 dňových intervaloch. 35 až 38 dní sedia na vajciach obaja rodičia, ktorí sa 40 
dní spoločne starajú o mláďatá v hniezde. Základom ich potravy sú vtáky rôzneho druhu - 
holuby, bažanty, vrany, sojky, jarabice, divé kačky a prepelice. Lovia tiež veveričky a 
zriedkavo zajace. Autori ďalej uvádzajú, že: „obývajú lesy“ (Krejča, J.,- Korbel, L., 2001, s. 
254). Vďaka svojim jedinečným a vynikajúcim letovým schopnostiam má jastrab lesný široké 
uplatnenie v sokoliarstve.    
 

 

 

 
Ich najčastejší výskyt je zaznamenaný v Európe, ale aj v miernom pásme Ázie a v Severnej 
Amerike? 

Na rozdiel od väčšiny dravcov nerád krúži, ale vďaka širokým krídlam a dlhému chvostu má 
vynikajúce manévrovacie schopnosti aj v zalesnenom teréne? 

U nás hniezdi približne 1600 až 1800 párov, a to v starších porastoch od lužných až po 
horské lesy do nadmorskej  výšky 1200 až 1300m? 
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KAČICA DIVÁ  (Anas platyrhynchos) je  zúbkozobec  z  čeľade  kačicovité, ktorá je 
pôvodcom domácich kačíc. Dosahuje veľkosť 58 cm. Ponec - Mihálik (1977) uvádzajú, že: 
„samec má kovovolesklú čiernozelenú hlavu a  krk s bielou obrúčkou. Hrvoľ má 
gaštanovohnedý, chrbát, boky a  spodnú časť tela popolavé. Samec má na krídlach 
modrofialové zrkadlo s bielou obrubou. Samica má chrbát čiernohnedý, s hrdzavohnedými 
obrubami pier a na krídlach má modrofialové zrkadlo. Kačica divá má žltozelený zobák, 
a oranžové nohy“ (Ponec, J., Mihálik, Š., 1977, s. 165). V letnom operení má samec aj samica 
hnedé škvrnité sfarbenie s modrým zrkadlom. Ozdobným plávaním samcov sa začína 
hniezdenie. Obaja partneri hľadajú vhodné miesto pre hniezdo, pričom samec v prvých dňoch 
sedenia stráži samicu. Hniezdo umiestňujú do trávy, do dutín stromov alebo do krovia aj 
vzdialenejšie od vody. Samica znáša do hniezda 8 až 11 zelenkastých vajec, na ktorých sedí 
22 až 28 dní. Mláďatá sa liahnu veľmi dobre vyvinuté, po krátkom čase opúšťajú hniezdo a 
vedia od začiatku plávať. Samica dáva pozor na mláďatá 50 až 60 dní. Vo veku 8 týždňov už 
vedia mláďatá samostatne lietať. Potravou kačice divej sú semená, plody, zelené vodné a 
pobrežné rastliny, slimáky a červy. K potravinovému spektru patrí aj  hmyz,  larvy, malé raky, 
mäkkýše, žaby, červíky, myši, žubrienky, ikry a malé ryby. Na jeseň sa uspokojí so žaluďmi a 
inými orechmi. Ak je prítomná na kŕmnych miestach, zožerie aj chlieb a kuchynský odpad. 
Divé kačice sú prevažne v rybníkoch, jazerách, horských jazerách, ako aj v lesných a lúčnych 
priekopách.  

 

 

 

Kačice divé obývajú stojaté vody v Európe, v miernom pásme Ázie ale aj na západe 

Severnej Ameriky? 

Po ôsmich týždňoch vedia kačice divé  lietať? 
Kúpanie je charakteristické tromi pohybmi: potopenie hlavy, potom prudké bitie krídlami na 
hladinu a nasledované prevrátenie sa do vody smerom dopredu? 
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SOVA DLHOCHVOSTÁ (Strix uralensis) je druhom vtáka pochádzajúcim z čeľade  
sovovité. Po výrovi je druhou najväčšou sovou. Patrí prevažne medzi stále vtáky a je verná 
svojmu miestu. Za hlavnú a pre život nevyhnutnú lokalitu uprednostňuje ihličnaté a  listnaté 
lesy, tiež zmiešané lesy. Na lov, ktorý prevádza vo dne i v noci vyhľadáva tichšie miesta. 
Vyniká bohatým operením s pomerne dlhým chvostom. Sfarbenie jej tela je belavé a 
tmavohnedo fŕkané. Hniezdo umiestňuje do veľkých dutín stromov a zriedkavo aj na zem ku 
kmeňu stromu. Hniezdi aj v starých dravčích hniezdach. Ponec - Mihálik (1977) píšu, že: 
„vajcia znáša na dno bútľavy alebo na zem. Jej domovom sú tiež bučiny nachádzajúce sa v 
blízkosti čistín a horských lúk“ (Ponec, J.,- Mihálik, Š., 1977, s. 185). Potravou sovy 
dlhochvostej sú drobné cicavce hôr a polí, zriedkavo aj žaby, hmyz a menšie vtáky. 
Vzhľadom na to, že ničí  hraboše a  myši má nesmierny význam pre hospodárov. Práve pre 
svoju vzácnosť je chráneným živočíchom po celý rok.  

 
 

 

 

Sova dlhochvostá  hniezdi až do nadmorskej výšky 1000 metrov?  

Je typickým obyvateľom lesov východnej časti Slovenska? 
Korisť hľadá najmä z pozorovateľne, niekedy aj za letu, a to v noci, aj za šera? 

V poslednom období sova dlhochvostá začína obsadzovať aj nížiny?  – 

Zatiaľ najnižšie zahniezdila v lese Karná pri obci Úbrež (160 metrov n. m.), na Poľane, v 
Západných Tatrách a v Oravskej Magure?  
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BOCIAN BIELY  (Ciconia ciconia) predstavuje druh  vtáka  patriaceho do čeľade  
bocianovité. Je pomerne veľkým vtákom, ktorého výška dosahuje 102 cm. Krejča - Korbel 
(2001) uvádzajú, že: „vyniká dlhými nohami, krkom a  klinovitým zobákom“(Krejča, J.,- 
Korbel, L., 2001, s. 250).  

Prevažne väčšia časť jeho tela má biele sfarbenie, konce krídel sú čierne. Dospelé 
bociany biele majú červené nohy a zobák. Hniezdo si umiestňujú na elektrických stĺpoch, na 
stromoch, na komínoch alebo na strechách. Obaja rodičia sedia 33 až 34 dní na 3 až 5 bielych 
vajciach. Dva mesiace spoločne chovajú mláďatá v hniezde, pričom potravu im dávajú na 
okraj hniezda. Potravou bociana bieleho sú žaby, ryby, hraboše, krty, plazy,  
hmyz a jeho larvy. Najnavštevovanejšími miestami bocianov bielych sú zamokrené, spodnou  
vodou  trvale podmáčané lúky, polia, ako aj okraje vodných plôch. Často krát ich môžeme 
vidieť v blízkosti ľudských obydlí.  

 

 

 

 

Je to náš jediný vták, ktorý sa hlasom neprejavuje?  

Na hniezde občas syčí a najdôležitejším jeho zvukom je  hlasité klepanie zobákom? 

Bocian biely má rozpätie krídel 155 – 165 cm? 

Na Slovensku hniezdi ročne okolo 1350 párov? 

Opakovane opravované a obnovované hniezdo môže mať výšku až 2 metre a priemer 1 až 2 

metre? 

Hniezdo môže mať aj  stovky kilogramov, a že sú prípady, keď malo hmotnosť aj 1500 kg? 
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BOCIAN ČIERNY  (Ciconia nigra) je  brodivcom  pochádzajúcim z čeľade  
bocianovité. Svojim vzhľadom sa podobá bocianovi bielemu, v porovnaní s ktorým je o niečo 
menší. Meria 97 cm a prevažne väčšia časť jeho tela má čierne sfarbenie. Brucho má biele, 
zobák a  nohy má červené. Klepotanie zobákom je u  bociana čierneho zriedkavejšie ako u 
bociana bieleho (Krejča, J., - Korbel, L., 2001).  

Obaja partneri stavajú z  konárov hniezdo, ktoré umiestňujú na vysokých stromoch alebo 
v dutinách skalných stien v tichých lesoch, pretože sú veľmi citlivými vtákmi na vyrušovanie 
vo svojom okolí (Janota, D., - Tesák, M., - Vološčuk, I., 1984). Obaja rodičia sedia 35 až 46 
dní na 3 až 5 bielych vajciach. Vyše dvoch mesiacov obaja rodičia vychovávajú svoje 
mláďatá v  hniezde (Krejča, J., - Korbel, L., 2001). 

 Najvyhľadávanejšou potravou bociana čierneho sú prevažne ryby, preto je možné vidieť 
ho najčastejšie pri potokoch (Janota, D., - Tesák, M.,-  Vološčuk, I., 1984).  Vyhľadáva však 
aj mloky, hlodavce, mláďatá vtákov a zriedkavejšie vodný hmyz. Miestom najčastejšieho 
výskytu bociana čierneho sú lesy rozličného typu, v ktorých sú prítomné potôčky.  

 

 
 

Na hniezdenie si vyberá najmä staršie porasty s mohutnými stromami? 

V polovici augusta sa bociany čierne s odrastenými mláďatami začínajú pripravovať na odlet 
na zimoviská do Afriky? 
Pri lete na dlhé trate a pri migrácii využíva teplé vzdušné prúdy, ktoré vznikajú ohrevom 

vzduchu nad pevninami? 

Na Slovensko prilieta približne 400 – 600 hniezdnych párov bocianov čiernych?
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výskytu bociana čierneho sú lesy rozličného typu, v ktorých sú prítomné potôčky.  

 

 
 

Na hniezdenie si vyberá najmä staršie porasty s mohutnými stromami? 

V polovici augusta sa bociany čierne s odrastenými mláďatami začínajú pripravovať na odlet 
na zimoviská do Afriky? 
Pri lete na dlhé trate a pri migrácii využíva teplé vzdušné prúdy, ktoré vznikajú ohrevom 

vzduchu nad pevninami? 

Na Slovensko prilieta približne 400 – 600 hniezdnych párov bocianov čiernych?
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ĎATEĽ TROJPRSTÝ (Picoides tridactylus) predstavuje druh vtáka pochádzajúceho 

z čeľade ďatľovité. Svojou veľkosťou 22 - 24 cm je podobný drozdovi čiernemu. Rozpätie 
jeho krídel dosahuje šírku 40  cm a maximálna hmotnosť ďatľa trojprstého je 64 g. Zo 
skupiny stredoeurópskych ďatľotvarých predstavuje jediného vtáka, ktorý nemá na nohách 
palec. Vyniká kombináciou čiernej a bielej farby. Čierne krídla a biely pozdĺžny pás na chrbte 
sú charakteristickým znakom pre ďatľa trojprstého. Sfarbenie mláďat je celkovo šedé s viac 
škvrnitým bielym chrbtom. Typickým poznávacím znakom samcov je zlatožltý vrch hlavy a  
u samíc čierny. Stromové dutiny sú miestom ich hniezdenia, pričom hniezdny otvor si 
vyzobávajú obaja partneri. Krejča - Korbel (2001) uvádzajú, že : „samica znáša 4 - 5 bielych 
vajec, na ktorých sedia obaja rodičia a obaja kŕmia mláďatá v hniezde“ (Krejča, J., - Korbel, 
L., 2001, s. 266).  

Ďateľ trojprstý patrí do skupiny užitočných vtákov, ktoré najčastejšie obývajú ihličnaté a 
zriedkavo aj zmiešané lesy.  

 

   

 

Ďateľ trojprstý je zákonom chránený a patrí k silne ohrozeným druhom európskeho 
významu? 
Požieraním škodlivého hmyzu  ďateľ trojprstý vykonáva užitočnú činnosť a preto sa zvykne 
nazývať aj „lekár lesov“? 
Príležitostne môže konzumovať aj lesné plody? 

Sa dorozumievajú bubnovaním a jednotlivé série sú dlhé, priemerne 20 úderov za 1,3 
sekundy? 
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VI.  STROMY  RASTÚCE NA SLOVENSKU 

      

DUB LETNÝ (Quercus robur) predstavuje mohutný listnatý strom patriaci do čeľade  
bukovité. Jeho výška dosahuje 20 až 35 m. Vyniká krátkym kmeňom a mohutnou okrúhlou 
nepravidelnou korunou (Mayer, J., 2006). Staré kmene duba letného majú hrubo rozpukanú 
borku, ktorá je prevažne tmavosivej farby (Krejča, J., 2007). Listy sú jednoduché, striedavé, 5 
až 10 cm dlhé, obvajcovité s veľmi krátkymi stopkami. Okraje listov sú vlnkovito-laločnaté, 
najširšie sú v prostriedku. Vrchná strana listov je hladká, potiahnutá lesklou sýto zelenou 
farbou. Pri základe listov sa nachádzajú väčšinou 2 malé ušká (Mayer, J., 2006). Okrem 
uvedených charakteristík majú listy duba letného premenlivý tvar. Na báze však majú vždy 
srdcovitý tvar (Krejča, J., 2007). Kvitne v apríli až v júni. Púčiky sú často nakopené, tupé, v 
podobe vajcovitého tvaru. Kvety sú jednopohlavné. Samčie kvetenstvo má charakter  jahňád, 
ktoré sú previsnuté.  Plodom  sú  žalude, ktoré rastú jednotlivo až po troch  na 2 až 10 cm 
dlhej stopke (Mayer, J., 2006). Dub letný sa vyskytuje v lužných lesoch a v nížinách na 
sprašovom podklade (Krejča, J., 2007). Jeho výskyt je zaznamenaný aj v strednej hornatine. 

Vzhľadom na to, že drevo z duba letného je veľmi tvrdé a ťažké, jeho hodnota je vysoká. 
Dubové drevo má vo všeobecnosti široké uplatnenie v  nábytkárstve a v stavebníctve, pričom 
najžiadanejšie je vo vodnom stavebníctve, pretože namočením dubového dreva do vody sa 
zlepšujú jeho kladné vlastnosti.  

 

 
 

 
Dub letný  sa najčastejšie vyskytuje v Strednej Európe?  
Dub letný sa dožíva aj 800 rokov? 
V medicínskej a liečiteľskej praxi sa využívajú protizápalové a sťahujúce vlastnosti duba 

najmä zvonka vo forme kúpeľov aj obkladov?  
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BREZA  PREVISNUTÁ - BIELA  (Betula pendula)  je  drevinou  pochádzajúcou  z 

čeľade  brezovité, ktorá sa môže dožívať aj 160 rokov. Môžeme ju poznať aj pod názvom 
breza biela. Vyrastá ako statný strom alebo zakrpatený stromček až  ker so vzpriameným 
kmeňom do výšky 8 až 25 m. Koruna brezy previsnutej má kužeľovitý tvar a tvoria ju 
previsnuté konáre s husto posiatymi živicovými bradavičkami (Mayer, J., 2006,s. 26). Podľa 
Krejča (2007) je „borka biela, blanito lúpavá. V staršom období je borka čierna, pozdĺžne 
rozpráskaná“ (Krejča, J., 2007, s. 76/77).  

 Listy má zašpicatené, dvakrát pílkovité a dlhé 3 až 6 cm. Majú kosoštvorcový až 
trojuholníkový tvar. V jeseni sú listy brezy previsnutej sfarbené do zlatožlta. Kvitne v apríli 
a v máji ešte pred rozvinutím listov. Samčie jahňady, ktoré majú žlto hnedé sfarbenie sú 
previsnuté do dĺžky až 10 cm. Podľa autora „plodné jahňady sú valcovité a previsnuté“ 
(Mayer, J., 2006, s. 26). 

 Breza previsnutá sa vyskytuje v pásme od nížin až po horský stupeň (Krejča, J., 2007). 
„Rastie roztrúsene vo svetlých lesoch, na vresoviskách a  rašeliniskách. Často krát je 
vysádzaná ako okrasný strom. Pozoruhodnosťou u brezy previsnutej je biele sfarbenie kmeňa, 
ktoré spôsobuje obsahová látka betulin, ktorá chráni drevo pred požieraním zvierat aj pred 
premočením. Svetlá farba kmeňa odráža slnečné žiarenie, čím zabraňuje prehriatiu kôry“ 
(Mayer, J., 2006, s. 26).  

 
 
 

 
 

Čerstvá brezová šťava získavaná skoro na jar je veľmi chutná, pije sa ako občerstvujúci nápoj 
a po skvasení ako brezové víno? 
Extrakty z listov sa používajú v kozmetickom priemysle na výrobu šampónov, pleťových a 
tonizujúcich vôd. Decht sa používa v kožnom lekárstve? 
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HRAB OBYČAJNÝ (Carpinus betulus) predstavuje listnatý strom, ktorý patrí do 
čeľade brezovité. Dorastá do výšky 5 až 25 m. V niektorých prípadoch má kríkovitý vzrast. 
Hrab obyčajný má svalcovitý kmeň, ktorý sa často vytáča a hrčovito vydúva. Má hladkú, 
červenohnedú, neskôr tmavosivú borku so sieťovým vzorom. Korunu má vysoko, tzv. 
metlovito rozloženú (Mayer, J., 2006). Listy má 4 až 10 cm dlhé, eliptické až vajcovité. 
Čepele mladých listov sú zriasené, na okrajoch dvakrát ostro pílkovité (Krejča, J., 2007). 

Hrab obyčajný má na vrchnej strane tmavozelené listy, na ktorých sú výrazne viditeľné 
postranné žilky tvoriace 10 až 15 párov (Mayer, J., 2006). Kvetmi sú samčie a samičie 
jahňady, pričom samičie sú valcovité s dlhými stopkami, ale sú kratšie ako samčie. Fáza 
kvitnutia hrabu obyčajného prebieha súčasne s rozvíjaním listov v mesiacoch apríl a máj. 
Hrab obyčajný je drevinou, ktorej vyhovuje polotieň. Autor uvádza, že :„plodom je oriešok 
prirastajúci k listeňu rôzneho tvaru. Súplodie je vo zväzočkoch dlhých asi 15 cm a širokých 6 
cm“(Krejča, J., 2007, s. 76/77). Plody sa rozširujú v dôsledku vetra a  zvierat. V septembri na 
hrabe obyčajnom vyrastajú malé hnedé nažky s  podporným trojlaločným listeňom. Hrab 
obyčajný sa najčastejšie vyskytuje v zmiešaných listnatých lesoch, v  živých plotoch, tiež pri 
diaľniciach a medzi poľnými drevinami (Mayer, J., 2006).  

Krejča (2007) uvádza, že hrab obyčajný „predstavuje druh, ktorý sa vyskytuje od nížin až 
po podhorský stupeň, ktorý tvorí samostatné spoločenstvá – dubohrabiny“(Krejča, J., 2007, s. 
76/77). Drevo z hrabu obyčajného je tvrdé a ťažké, čo je pozitívom pre stolárske práce 
a súčasne pre výrobu súčiastok drevených nástrojov.  
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TOPOĽ  BIELY  (Populus alba) predstavuje vysoký strom patriaci do čeľade  
vŕbovité. Topoľ biely dorastá do výšky 15 až 35 metrov (Mayer, J., 2006). Pre svoj rast si 
vyžaduje predovšetkým piesočnato-hlinité i kamenité pôdy, ktoré sú vlhké a striedavo mokré. 

Okrem uvedených kvalít potrebuje topoľ biely pre svoj rast voľné, ale výživné a zásadité 
pôdy. Práve suchšie lužné lesy panónskej oblasti vytvárajú priaznivé podmienky pre jeho rast, 
inde sa vysádza. Pomerne hrubý kmeň topoľa bieleho je v širokej korune rozkonárený a na 
báze dosahuje hrúbku až 150 cm. Horná polovica kmeňa je sivobielej farby, dolná časť kmeňa 
má hrubo rozbrázdenú borku sivozelenej farby (Krejča, J., 2007). Mladé vetvičky sú biele a 
plstnaté. Listy sú 6 – 12 cm dlhé, striedavé, na dlhých výhonoch troj- až päťlaločné a po 
okrajoch vrúbkované. Listy sú zo spodnej strany bielo plstnaté (Mayer, J., 2006). 

 Krejča (2007) uvádza, že husto bielo plstnaté sú aj púčiky. „Samčie jahňady sú dlhé 3 – 
7 cm, samičie sú kratšie a majú červené blizny. Semená sú s  perovitým chocholcom“ (Krejča, 
J., 2007, s. 78/79). Podľa Mayer (2006) topoľ biely predstavuje dvojdomú rastlinu, ktorá 
kvitne v marci až v apríli, ešte pred rozvinutím listov. Uvádza, že: „pozoruhodnosťou topoľa 
bieleho je skutočnosť, že vytvára mnoho výbežkov, v dôsledku ktorých je vhodný 
k spevňovaniu brehov a vlhkých svahov“ (Mayer, J., 2006, s. 70). 

 
 

 

 

Topoľ biely sa  často vyskytuje pri starých riečnych ramenách, odtokových kanáloch a v 
zaplavovaných oblastiach? 

Drevo topoľa bieleho je široké, beľavé so žlto oranžovým jadrom a že sa z neho vyrába 
papier, drevitá vlna a drevovláknité dosky? 
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J., 2007, s. 78/79). Podľa Mayer (2006) topoľ biely predstavuje dvojdomú rastlinu, ktorá 
kvitne v marci až v apríli, ešte pred rozvinutím listov. Uvádza, že: „pozoruhodnosťou topoľa 
bieleho je skutočnosť, že vytvára mnoho výbežkov, v dôsledku ktorých je vhodný 
k spevňovaniu brehov a vlhkých svahov“ (Mayer, J., 2006, s. 70). 

 
 

 

 

Topoľ biely sa  často vyskytuje pri starých riečnych ramenách, odtokových kanáloch a v 
zaplavovaných oblastiach? 

Drevo topoľa bieleho je široké, beľavé so žlto oranžovým jadrom a že sa z neho vyrába 
papier, drevitá vlna a drevovláknité dosky? 
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JAVOR HORSKÝ (Acer pseudoplatanus) je listnatý strom patriaci do čeľade 
javorovitých. Javor horský dorastá do výšky 30 m. Korunu má pravidelnú, nie veľmi 
rozloženú, ale vysoko klenutú (Krejča, J., 2007).  Kôra javora horského je sivohnedej farby. 
Často krát je však sfarbená do zelena, čo spôsobuje prítomnosť rias. Na starých kmeňoch sa 
kôra šupinovito odlupuje. Autor ďalej píše, že: „protistojné listy majú 5 až 7 lalokov a sú 
dvakrát tupo zubaté. Vrchná časť listov je tmavozelenej farby, spodná časť listov je viac 
menej sivej farby. Púčiky sú zelené“ (Krejča, J., 2007, s. 82/83). Až po vyrastení listov 
rozkvitajú v previsnutých strapcoch zelenožlté kvety. Kvitnutie prebieha v mesiacoch apríl 
a máj. Plodmi sú krídlaté dvojnažky, ktoré sú lysé alebo riedko chlpaté s veľkými krídlami 
dosahujúcimi veľkosť 15 x 30 až 60 mm.  

Javor horský je často vyskytujúcim sa stromom v pásme od nížin až po horský stupeň. 
Najvýhodnejšou zeminou pre javor horský sú sutinové humózne pôdy. Je možné vidieť ho aj 
v subalpínskom stupni.  

 

 

 

 
Javor horský sa dožíva aj 400 rokov? 

Na Slovensku rastie od 240 do 1 240 m n. m.? 
Najkvalitnejšie sortimenty javorového dreva, ktoré spĺňajú podmienky ozvučnej vrstvy 

dreva sa s obľubou využívajú na konštrukciu hudobných nástrojov a sú mimoriadne cenené?
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BUK LESNÝ (Fagus sylvatica) predstavuje najrozšírenejší opadavý listnatý strom, 

ktorý patrí do  čeľade  bukovité  a  svojim rastom dosahuje výšku 25 až 30 m. Hladký kmeň 
buka lesného je svetlo sivej farby. Koruna je husto a široko rozvetvená (Mayer, J., 2006). 
Podľa Krejča (2007) sú „púčiky končisté, pichľavé, červenohnedé. Mladé listy sú chlpaté, 
zriasené a  majú 5 až 7 párov žilnatiny“ (Krejča, J., 2007, s. 78/79). 

 Vajcovité listy dosahujú dĺžku 5 až 10 cm. „Sú tmavozelené a lesklé, po okrajoch sú 
slabo vrúbkované alebo zubaté, sčasti celokrajné“ (Mayer, J., 2006, s. 30). Buk lesný kvitne 
v mesiaci apríl a máj. Samčie kvety sú zoskupené v dlhých stopkatých zväzočkoch  a majú 
červenohnedé okvetie (Krejča, J., 2007). 

Mayer (2006) píše, že: „samičie kvety sú zoskupené v chlpatých, neskôr v zdrevnatených 
čiaškach, v ktorých od septembra dozrievajú dve trojhranné nažky – bukvice.“ Bukvice sú po 
okrajoch krídlovité a prevažne rozširované veveričkami, sojkami a  inými živočíchmi (Mayer, 
J., 2006, s. 30).  

Podľa Krejča (2007) plody buka lesného sú pre človeka jedovaté, ale tepelnou úpravou 
ich toxické účinky  značne klesajú. Píše, že. „buk lesný je rozšírený od pahorkatín (zriedkavo 
aj nížin) do nadmorských výšok 1000 až 1200 m bez ohľadu na geologický podklad a kvalitu 
pôdy“ (Krejča, J., 2007, s. 78/79). Okrem toho, že rastie v lesoch, môžeme ho vidieť aj 
v strihaných plotoch. Využitie bukového dreva je preferované v  nábytkárstve, v truhliarstve, 
vo výrobe  parkiet, ako aj vo výrobe kuchynského náradia. Bukové drevo vyniká výbornou 
výhrevnosťou. 

 
 

 

 
Buk lesný sa dožíva 300 až 500 rokov? 

Bukvicami sa živí lesná zver? 

69  69 

    
 
BUK LESNÝ (Fagus sylvatica) predstavuje najrozšírenejší opadavý listnatý strom, 

ktorý patrí do  čeľade  bukovité  a  svojim rastom dosahuje výšku 25 až 30 m. Hladký kmeň 
buka lesného je svetlo sivej farby. Koruna je husto a široko rozvetvená (Mayer, J., 2006). 
Podľa Krejča (2007) sú „púčiky končisté, pichľavé, červenohnedé. Mladé listy sú chlpaté, 
zriasené a  majú 5 až 7 párov žilnatiny“ (Krejča, J., 2007, s. 78/79). 

 Vajcovité listy dosahujú dĺžku 5 až 10 cm. „Sú tmavozelené a lesklé, po okrajoch sú 
slabo vrúbkované alebo zubaté, sčasti celokrajné“ (Mayer, J., 2006, s. 30). Buk lesný kvitne 
v mesiaci apríl a máj. Samčie kvety sú zoskupené v dlhých stopkatých zväzočkoch  a majú 
červenohnedé okvetie (Krejča, J., 2007). 

Mayer (2006) píše, že: „samičie kvety sú zoskupené v chlpatých, neskôr v zdrevnatených 
čiaškach, v ktorých od septembra dozrievajú dve trojhranné nažky – bukvice.“ Bukvice sú po 
okrajoch krídlovité a prevažne rozširované veveričkami, sojkami a  inými živočíchmi (Mayer, 
J., 2006, s. 30).  

Podľa Krejča (2007) plody buka lesného sú pre človeka jedovaté, ale tepelnou úpravou 
ich toxické účinky  značne klesajú. Píše, že. „buk lesný je rozšírený od pahorkatín (zriedkavo 
aj nížin) do nadmorských výšok 1000 až 1200 m bez ohľadu na geologický podklad a kvalitu 
pôdy“ (Krejča, J., 2007, s. 78/79). Okrem toho, že rastie v lesoch, môžeme ho vidieť aj 
v strihaných plotoch. Využitie bukového dreva je preferované v  nábytkárstve, v truhliarstve, 
vo výrobe  parkiet, ako aj vo výrobe kuchynského náradia. Bukové drevo vyniká výbornou 
výhrevnosťou. 

 
 

 

 
Buk lesný sa dožíva 300 až 500 rokov? 

Bukvicami sa živí lesná zver? 

69



 70 

   
 
SMREK OBYČAJNÝ (Picea abies) je najrozšírenejším ihličnatým stromom na 

Slovensku, ktorý patrí do skupiny borovicovité. Dorastá do výšky 25 až 50 m a dožíva sa až 
150 rokov. „Kmeň smreka obyčajného má červenohnedú a  šupinkovitú borku“ (Krejča, J., 
2007, 68/69).  

Podľa Mayer (2006) má smrek obyčajný priamy, rovný kmeň, pravidelnú kužeľovitú 
korunu a ploché zakorenenie. Tuhé a pichľavé ihlice dosahujú dĺžku 1 až 2 cm. „Pre smrek 
obyčajný sú typické štvorhranné, zašpicatené a tmavozelené ihlice, ktoré sú postavené na 
všetkých stranách vetvy a na spodnej strane vetiev sú rozčesané“ (Mayer, J., 2006, s. 98). 
Dozreté šišky sú svetlohnedé a majú valcovitý tvar. Ich veľkosť dosahuje 10 až 15 cm. Po 
opadnutí ihlíc zostávajú na vetvách smreka obyčajného zreteľne vystupujúce vankúšiky. 
„Šišky stoja spočiatku vzpriamene alebo bokom, po dozretí sú previsnuté a neskôr celé 
opadávajú vrátane vretena šišky“(Mayer, J., 2006, s. 98). Samčie a samičie kvety, ktoré rastú 
len na vrchnej časti koruny sú červenej farby a  dorastajú do dĺžky 2 cm. Kvitne v mesiaci 
apríl až jún. Smrek obyčajný tvorí prevažne samostatné lesy. Smrekové drevo je najviac 
využívané v  oblasti  stavebníctva.                 
 
 

 

Šišky smreka obyčajného sú ovisnuté z konárika nadol?  

Drevo sa používa na výrobu hudobných nástrojov: husle, violy, kontrabasy i pianína? 

Slabé ukotvenie smreka v pôde spôsobuje jeho nižšiu stabilitu a často trpí vývratmi? 

V  ľudovom liečiteľstve sa osvedčil odvar z mladých ihlíc a konárikov? 
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JEDĽA BIELA (Abies alba) je nazývaná aj ako „kráľovná našich lesov“ a patrí do 
čeľade borovicovité. Predstavuje vysoký strom, ktorý dorastá do výšky 30 až 60 m a dožíva 
sa aj 500 rokov. Vyniká priamym kmeňom a v starom veku má okrúhlu a plochú korunu, 
ktorá má tvar bocianieho hniezda (Mayer, J., 2006). 

Podľa Krejču (2007) je „borka hladká a bielosivá. Konáre sú v  praslenoch“ (Krejča, J., 
2007, 68/69). Mladé vetvy jedle bielej sú chlpaté. Ihlice sú tupé, ploché a  na vetvách sú často 
rozmiestnené v dvoch radoch. Ihlice majú na spodnej strane dva biele voskové pásiky 
a dosahujú dĺžku 1 až 3 cm. Po opadnutí ihlíc zostávajú na vetvách jedle bielej len malé jazvy. 
Autor uvádza, že: „šišky sú hnedé, vzpriamené a  rozpadávajú sa na strome, pričom vretená 
zostávajú na konároch. Šišky dosahujú dĺžku 10 až 15 cm“ (Mayer, J., 2006, s. 92).  

Jedľa biela kvitne v mesiaci máj a jún. Kvety rastúce na vrchole sa objavujú prevažne až 
na starých stromoch. Mayer píše, že „samčie kvety sú nenápadné, samičie sa podobajú malej 
šiške“ (Mayer, J., 2006, s. 92). Jedľa biela je prevažne podhorskou drevinou. Vyskytuje sa v  
stredných horských polohách, v  hojnom počte medzi bukmi a smrekmi, tiež v čistých 
jedľových porastoch. Jedľové drevo je najviac využívané v  oblasti stavebníctva a 
nábytkárstva. 
 

 

 
Šišky jedle bielej rastú smerom nahor a ich dĺžka je 10-20cm a šírka až 3-5cm? 

Od smrekového dreva sa odlišuje tým, že nemá toľko živice ako smrek? 

Zo živice jedle bielej sa vyrába liečivý štrasburský terpentín? 

71  71 

          
 

JEDĽA BIELA (Abies alba) je nazývaná aj ako „kráľovná našich lesov“ a patrí do 
čeľade borovicovité. Predstavuje vysoký strom, ktorý dorastá do výšky 30 až 60 m a dožíva 
sa aj 500 rokov. Vyniká priamym kmeňom a v starom veku má okrúhlu a plochú korunu, 
ktorá má tvar bocianieho hniezda (Mayer, J., 2006). 

Podľa Krejču (2007) je „borka hladká a bielosivá. Konáre sú v  praslenoch“ (Krejča, J., 
2007, 68/69). Mladé vetvy jedle bielej sú chlpaté. Ihlice sú tupé, ploché a  na vetvách sú často 
rozmiestnené v dvoch radoch. Ihlice majú na spodnej strane dva biele voskové pásiky 
a dosahujú dĺžku 1 až 3 cm. Po opadnutí ihlíc zostávajú na vetvách jedle bielej len malé jazvy. 
Autor uvádza, že: „šišky sú hnedé, vzpriamené a  rozpadávajú sa na strome, pričom vretená 
zostávajú na konároch. Šišky dosahujú dĺžku 10 až 15 cm“ (Mayer, J., 2006, s. 92).  

Jedľa biela kvitne v mesiaci máj a jún. Kvety rastúce na vrchole sa objavujú prevažne až 
na starých stromoch. Mayer píše, že „samčie kvety sú nenápadné, samičie sa podobajú malej 
šiške“ (Mayer, J., 2006, s. 92). Jedľa biela je prevažne podhorskou drevinou. Vyskytuje sa v  
stredných horských polohách, v  hojnom počte medzi bukmi a smrekmi, tiež v čistých 
jedľových porastoch. Jedľové drevo je najviac využívané v  oblasti stavebníctva a 
nábytkárstva. 
 

 

 
Šišky jedle bielej rastú smerom nahor a ich dĺžka je 10-20cm a šírka až 3-5cm? 

Od smrekového dreva sa odlišuje tým, že nemá toľko živice ako smrek? 

Zo živice jedle bielej sa vyrába liečivý štrasburský terpentín? 

71



 72 

      
 
SMREKOVEC OPADAVÝ (Larix decidua) poznáme ako ihličnatý strom, ktorý 

každú jeseň zhadzuje svoje drobné zožltnuté ihlice. Po ich opadnutí zostanú na vetvách krátke 
púčikové výhonky (Mayer, J., 2006).  Patrí do čeľade borovicovité. Dorastá do výšky 25 až 
35 m, v niektorých prípadoch až do výšky 50 m. Dožíva sa 600 až 700 rokov. Borka je 
zelenohnedá i  červenkastá, silne popukaná. Smrekovec opadavý vyniká kužeľovitou 
korunou. Ihlice má mäkké, nepichľavé a  svetlozelenej farby. Ihlice dosahujúce dĺžku 2 až 3 
cm rastú v  špirále, na brachyblastoch (konárikoch) po 30 až 40 vo zväzočkoch. Šišky sú 
vajcovité, vzpriamené a dosahujú dĺžku 2 až 6 cm. Šišky po vysemenení zotrvajú dlho na 
strome.  

Podľa Mayer (2006) smrekovec opadavý kvitne v mesiaci apríl a máj. Samičie kvety 
sú vajcovité a tmavočervené. Smrekovec opadavý sa najčastejšie vyskytuje v  horskom a 
subalpínskom stupni. Autor uvádza, že: „od 16. storočia sa smrekovec opadavý pestuje ako 
lesný strom aj v nížinách“ (Mayer, J., 2006, s 110). Drevo zo smrekovca opadavého je 
využívané prevažne v nábytkárstve, v  stolárstve a v  stavebníctve. V minulosti bolo vo veľkej 
miere využívané na stavbu lodí a vodné stavby. 
 

 

 

Vo veľkomestách sa smrekovcom nedarí, pretože neznášajú výfukové a priemyselné plyny?  

Smrekovce sú jediné domáce opadavé ihličnany, ktorým ihličie opadáva na jeseň a že sa 
ihlice najprv sfarbia do sýtožlta?  
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TIS OBYČAJNÝ (Taxus baccata) „je ker alebo vysoký strom, ktorého kmeň nemá 
živicu. Borka je hnedočervená alebo sivohnedá, šupinovite odpadávajúca“ (Krejča, J., 2007, 
s. 68/69). Spočiatku vyniká kužeľovitou korunou, neskôr ju má okrúhlu. Dorastá do výšky 2 
až 15 m. Podľa autora má „ihlice ploché v  dĺžke 1 až 3 cm. Lesklé tmavozelené ihlice má 
usporiadané v dvoch radoch a majú stredné rebro.“ Na spodnej strane ihlíc má dva 
slabozelené pásiky.  

Mayer (2006) uvádza, že kvitne v  mesiaci marec a apríl. Samčie kvety rastú 
v kužeľovitých jahňadách a  zo samičích kvetov sa vyvíjajú nepravé bobule s  dvoma 
čiernymi semenami v červenom plášti, ktoré majú sladkastú chuť. Tis obyčajný predstavuje 
dvojdomú drevinu, ktorá patrí do čeľade tisovité. Najčastejšie ho môžeme vidieť v záhradách 
a v parkoch, kde je vysádzaný ako okrasná drevina. V lokalitách vápencových bučín je dnes 
už zriedkavou drevinou (Krejča, J., 2007).  

Tis obyčajný rastie na Slovensku roztrúsene ako krovinný porast v  listnatých 
a zmiešaných lesoch (Ponec, J., - Mihálik, Š., 1977).  Lokalitou jeho najväčšieho výskytu na 
Slovensku je Veľká Fatra (Janota, D.,- Tesák, M.,- Vološčuk, I., 1984).  

Tis obyčajný je zákonom chránený. Tisové drevo je využiteľné predovšetkým v 
umeleckom rezbárstve. 

 

 

 

Sa tis obyčajný dožíva až 1000 rokov? 

Tis obyčajný je okrem plodov takmer celý jedovatý?  
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BOROVICA HORSKÁ – KOSODREVINA (Pinus mugo) „je druh  borovice, ktorá 

rastie ako ker, často i strom s priliehavým kmeňom i konármi, ktoré sú na konci vystúpavé. 
Patrí do čeľade borovicovité“ (Krejča, J., 2007, s. 68/69). Dorastá do výšky 2 až 4 m a môže 
sa dožiť 200 až 300 rokov. Ihlice dlhé 2 až 5 cm sú jemne zubaté, mierne ohnuté alebo 
stočené a vyrastajú husto po dvoch. Po uplynutí 3 až 9 rokov ihlice z borovice horskej 
opadávajú. Súmerné šišky dlhé 3 až 5 cm dozrievajú v jeseni nasledujúceho roka. Autor 
uvádza, že. „mladé šišky sú vzpriamené, po dozretí ovisnú. Borovica horská je drevinou 
vytvárajúcou samostatný – kosodrevinový stupeň nad hornou hranicou lesa, kde sa môžu len 
jednotlivo vyskytovať pokrivené rastúce stromy“ (Krejča, J., 2007, s. 68/69).  

Kvitne v mesiaci máj až júl. Samčie kvetenstvo je zlatožlté. Vyskytuje sa prevažne vo 
vyšších nadmorských výškach (do 2400 m) - v pásme kosodreviny v horských polohách a  v  
pásme horských rašelinísk.  

Kosodrevine sa výborne darí v oblastiach bohatých na zrážky s dostatočnou vzdušnou 
vlhkosťou na rôznom geologickom podklade. V  Tatrách, v  Nízkych Tatrách, Vo Veľkej 
Fatre, v  Západných Beskydách a v Krivánskej Malej Fatre vytvára rozsiahle súvislé porasty. 
Ojedinelý výskyt kosodreviny je zaznamenaný v Muránskej planine, v Spišskom pohorí, 
a v Slovenskom Rudohorí (Ponec, J., - Mihálik, Š., 1977). Borovica horská – kosodrevina je 
výbornou zábranou pred tvorbou snehových a kamenných lavín. Okrem spomínaných pozitív 
slúži lesnej zveri ako úkryt.   

 

 

 
Kosodrevina je krovistého vzrastu bez hlavného koreňa a dorastá do výšky 1-2 metrov? 

Je veľmi odolná voči chladu, vetru aj znečisteniu prostredia? 
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BOROVICA LESNÁ - SOSNA (Pinus sylvestris) patrí do čeľade borovicovité. 

Predstavuje vysoký strom dosahujúci 15 až 40 m. Má premenlivú kužeľovitú až dáždnikovitú  
korunu. Borka je v 1/3 hornej časti kmeňa červenkastej až hrdzavo červenej farby a spodná 
časť kmeňa je šedej až červenohnedej farby (Mayer, J., 2006).  

Borka je v dolnej časti kmeňa hrubá a pozdĺžne rozbrázdená. Ihlice dlhé 4 až 8 cm 
vyrastajú na konároch po dvoch a po uplynutí 2 až 3 rokov opadávajú (Krejča, J., 2007). 
Stopkaté a previsnuté šišky dosahujú dĺžku 4 až 8 cm a dozrievajú 2 roky. Šišky vynikajú 
modrasto šedozelenou farbou. Borovica lesná kvitne v mesiaci máj a jún. (Mayer, J., 2006). 
Podľa Krejča (2007), samičie kvety rastú na konci konárikov jednotlivo alebo po 2 až 3. 
Samčie kvety majú žltú farbu.. Je vyhľadávaným druhom pre stavebné a nábytkárske účely 
(Mayer, J., 2006).  Borovica lesná je drevinou, ktorá sa dokáže prispôsobiť najrôznejším 
podmienkam prostredia. Rastie na skalách, piesčinách i v lesoch (Krejča, J., 2007).     
 

 
 
 
 
Borovica lesná sa používa sa ako prísada do mastí proti reume?  

Odvar z výhonkov sa používa ako prísada do kúpeľov pri nervovo svalových a kĺbových 
ochoreniach? 
Borovicový olej má príjemnú vôňu a používa sa do kúpeľov, aktivuje svalstvo, ma dobrý 
vplyv na chrbticu a vyživuje pleť? 
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VII.  SLOVENSKÉ VODY A ŽIVOT V NICH 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Tok a povodie rieky Váh 

  

VÁH je najdlhšou riekou na Slovensku dosahujúcou dĺžku 406 km. Na trase od 
Čierneho Váhu vrátane spoločného úseku s Malým Dunajom priberá množstvo prítokov a 
preteká 19 mestami. Jej pôvodný názov údajne pochádza od slova vagus – túlavý, blúdivý, čo 
súvisí s minulosťou tejto rieky - ešte pred jej úpravami a výstavbami priehrad, kedy bola 
naozaj blúdivou a túlavou riekou (Hanušin, J., 2009). Podľa autora „Váh vzniká spojením 
dvoch riek Čierneho Váhu, ktorý priteká spod Kráľovej hole (Nízke Tatry) a Bieleho Váhu, 
ktorý priteká spod Krivánskeho Zeleného plesa (Vysoké Tatry) vo Važeckej doline. Po sútoku 
nad Kráľovou Lehotou pokračuje približne z východu na západ. Pri Žiline sa otáča na 
juhozápad, neskôr na juh, odkiaľ vyúsťuje do Dunaja pri Komárne.“ (Hanušin, J., 2009, s. 
40).  
 Prítokmi Váhu sú rieky: Orava, Turiec, Kysuca, Nitra so Žitavou a Malý Dunaj, pričom 
Orava je najväčším z nich. Horný a stredný tok Váhu sa vyznačuje tzv. antecedentnými 
prielomami prerážajúcimi cestu medzi jednotlivými kotlinami. Hanušin (2009) uvádza, že 
„prvým prielomom je úsek medzi Ružomberkom a Kraľovanmi. Druhý, najznámejší je 
Strečniansky prielom. Posledný, majestátny prielom je úsek medzi Púchovom a Považskou 
Bystricou. Krajinársky menej zaujímavé sú prielomy pri Trenčíne a Beckove.“ (Hanušin, J., 
2009, s. 40).                   

V minulosti sa Váh vyznačoval nestálym korytom, ktorého tvar a smer bol každou 
povodňou zmenený. Systematické budovanie hrádzí a vybudovanie vážskej kaskády 
s početným systémom hydroelektrární, zabezpečil koniec povodní.  Na druhej strane však 
výstavba vodných diel spôsobila nedostatočný prietok vody  a došlo k degradácii riečnej 
krajiny, ako aj k vysychaniu brehových porastov.  

Rieka Váh tvorí s ďalšími slovenskými riekami riečnu sieť, ktorá sa pripája k úmoriu 
Čierneho mora, do ktorého odvádza vodu Dunaj so svojimi prítokmi a k úmoriu Baltského 
mora, do ktorého odvádza vodu Dunajec a Poprad ( Hanušin, J., 2009).   
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DUNAJ  je historicky, zemepisne aj hospodársky európskou riekou. V Európe 

predstavuje druhú najväčšiu rieku po Volge, pričom v strednej Európe zastupuje svojou 
veľkosťou prvé miesto (Fabry, R., 1969).  

Hanušin (2009) píše, že Dunaj „vyviera v západonemeckom pohorí Schwarzwald a po 
2780 km toku sa rozplýva v Čiernom Mori. Priemerný prietok pri ústí do Čierneho mora 
dosahuje 6500 m3/s.“ (Hanušin, J., 2009, s. 28). Dunaj vzniká sútokom riek Breg a Brigach 
v Čiernom lese v Nemecku. Preteká desiatimi štátmi a to cez Nemecko,  Rakúsko,  Slovensko, 
Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko,  Rumunsko,  Bulharsko, Moldavsko a Ukrajinu. Na 
hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou ústí deltou do Čierneho mora. Povodie rieky 
Dunaj tvorí 16 štátov (Hanušin, J., 2009).  Podľa autora „na územie Slovenska vteká Dunaj 
pri Devíne v Bratislave pod sútokom s  Moravou, avšak ďalších 8 km je hraničnou riekou 
s Rakúskom“ (Hanušin, J., 2009, s. 28). Autor dodáva, že Dunaj predstavuje na Slovensku 
jedinú trvalú a prirodzene splavnú rieku.  

Podstatu alebo význam slova Dunaj doposiaľ nikto nezistil. Nikomu nie je jasné ani to, 
kto pomenoval Dunaj Dunajom. Vraj to boli Kelti. Podľa Fabryho (1969), „pôvodne 
pravdepodobne meno Dunaja znelo Danuv alebo Danub. Rimania k menu Dunaja pridali 
koncovku, ktorou vznikol názov Danuvius alebo Danubius. Gréci menovali Dunaj - Istros.  
Mal rôzne pomenovania, ktoré záviseli od toho, ktorým štátom pretekal – Donau, Dunaj, 
Duna, Dunav, Dunӑrea, čo v preklade znamená - tiecť, hýbať sa“ (Fabry, R., 1969, s. 1). 

Rieka Dunaj je spojená s bohatou históriou a najstaršími kultúrami. Rimanom slúžila ako 
severná hranica ich ríše. Mali na nej vybudované svoje provincie – Raetiu, Panóniu, Illyrium, 
Dáciu, Moesiu a Noricum. Po Dunaji sa tiahlo aj rímske pohraničie – slávna Limes Romana. 
Autor píše, že: „na Dunaji bránili Rimania svoju ríšu proti barbarom -  Keltom, Kvádom, 
Bojom a Germánom. Dunaj bol svedkom príchodu Slovanov a  neskorších hunských bojových 
zväzov. Dunaj zažil pád Veľkomoravskej ríše. Bol svedkom pádu Byzantskej ríše. Nielen 
v tomto období, ale tiež v predošlých časoch bol Dunaj obrovskou obchodnou tepnou medzi 
východom a západom.“ (Fabry, R., 1969, s. 1). 

Dunaj bol mimoriadne dôležitým prvkom pri budovaní a zveľaďovaní Bratislavy. 
„Vďaka Dunaju sa na križovatke obchodných ciest, v miestach dnešnej Bratislavy sústreďoval 
diaľkový obchod. Konali sa tu trhy medzinárodného dosahu. Už vyššie spomínaní Kelti 
ocenili dunajský priechod pod svahmi Malých Karpát. Grécki obchodníci sem vozili zbrane, 
vzácne látky a korenie. Pod Bratislavským hradom bolo prekladisko tovaru a  prievoz, čo 
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potvrdzujú a dokazujú archeologické objavy. Kupci tu vymieňali klenoty, jantár, granáty, 
kože, kožušiny, plátno i drahokamy.“ (Fabry, R., 1969, s. 76). 

Dunaj využívali aj Turci a  Križiacke výpravy nielen na vojenské plavby pri svojich 
nájazdoch, tiež na obchodné účely. Bratislava a  Komárno sa v  súvislosti s  tureckým 
nebezpečenstvom stali prístavmi dunajskej flotily, ktorá sídlila vo Viedni. Spolu s hradobným 
systémom sa Dunaj podieľal na obrane mesta. „Do vonkajšieho okruhu predmestského 
opevnenia bola začlenená Dunajská brána, ktorá v 15. storočí slúžila ako východ na Žitný 
ostrov. V 13. storočí postavili v blízkosti Dunaja Vodnú vežu, ktorá slúžila na obranu hradu. 
Už v tom čase sa v nej vyberalo vodné mýto.“ (Fabry, R., 1969, s. 76). 

Dunaj cez tisícročia poskytoval ľuďom obživu, najmä ryby. V posledných rokoch 
výrazne mení svoj výzor, vzhľad a účel. Aj v súčasnosti „poskytuje“ Dunaj ľuďom elektrickú 
energiu a zavlažuje státisíce hektárov poľnohospodárskych záhrad.  

Podľa Hanušina (2009) rieka Dunaj slúžila v nedávnych časoch ľuďom ako dopravná 
tepna pre obchodné i osobné účely, o čom sa dnes už nedá hovoriť, pretože intenzita lodnej 
dopravy v posledných rokoch výrazne stagnuje.   
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VIII.  OSOBNOSTI SLOVENSKA               

                MÁRIA TERÉZIA 

* 13. máj 1717, Viedeň  

 † 29. november 1780, Viedeň  

 Po smrti cisára a uhorského kráľa Karola III. 
v roku 1740 Mária Terézia zdedila  uhorský trón a v 
rokoch 1741 – 1780 bola uhorskou kráľovnou. 
Pochádza z rodu  Habsburgovcov a bola jedinou 
ženou, ktorá vládla ľudu v tých časoch. Ďurica (2007) 
uvádza, že Mária Terézia bola od detstva 
vychovávaná a vzdelávaná  jezuitmi, čo sa prejavilo 
najmä v náboženskej stránke jej osobnosti. Okrem 
náboženstva sa vzdelávala v oblasti histórie, venovala 
sa maľovaniu, tancu a hudbe. Ovládala francúzsky, 
nemecký a latinský jazyk. Komunikáciu viedla aj v 
talianskom a španielskom jazyku. V roku 1736 sa 
stala manželkou Františka I. Lotrinského, ktorý bol 13. septembra 1745 vo Frankfurte 
korunovaný za rímskeho cisára.  

Mária Terézia sa vo veľkej miere pričinila o ekonomické a školské reformy. Podporovala 
obchod a rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu. Na pôde európskej politiky 18. 
storočia bola jednou z „najschopnejších panovníkov“ vtedajších krajín, ktorá priniesla 
Habsburskej monarchii jednotnosť.  

Mária Terézia vydala 23. januára 1767 patent o zavedení urbára, ktorý prispel 
k zjednoteniu povinností poddaných a rozličných krajových zápisov pozemkových majetkov. 
Od 17. júla 1769 spravovala Trnavskú univerzitu, ktorá mala byť doplnená lekárskou fakultou. 
Mohli v nej pracovať v pozícii profesora nielen jezuitskí kňazi, ale aj iné laické a cirkevné 
osoby. V roku 1771 obnovila placetum regium Žigmunda Luxemburského, ktorý zakazoval 
uhorskej katolíckej hierarchii priamy styk so Svätou stolicou, čím sa Mária Terézia dostala do 
konfliktu s Cirkvou. Menovala cirkevných hodnostárov a prispela k reorganizácii cirkevných 
diecéz. V roku 1772 bol v Bratislave zriadený prvý peňažný ústav - hlavná Uhorská kráľovská 
úverová pokladnica. Bola prvou pokladnicou nielen na Slovensku, ale v celom Uhorsku. Autor 
ďalej uvádza, že „24. februára 1773 vydala dekrét, ktorým pozvala všetkých biskupov 
zjednotených katolíckych cirkví východného obradu na spoločnú synodu do Viedne, ktorá 
prispela k zblíženiu liturgických a disciplinárnych zvyklostí rozličných diecéz. Na žiadosť 
Márie Terézie bol zredukovaný počet prikázaných sviatkov a súčasne došlo k zjednoteniu 
liturgických textov. 11. októbra 1773 vyhlásila aj v  Uhorsku zrušenie rádu jezuitov“(Ďurica, S. 
M., 2007, s. 165). Následne došlo k postupnému zatváraniu kláštorov a jezuitských škôl na 
Slovensku, ktoré prevzali prevažne piaristi. V roku 1777 vydala Mária Terézia Ratio 
educationis, ktoré prispelo k ustáleniu sústavy štátnych škôl, čím bola zavedená povinná 
školská dochádzka. Podľa Kováča a kol. ( 1998) sa súčasne začali zriaďovať školy 
s vyučovacím materinským jazykom, ktoré sa delili na základné, vtedy nazývané ľudové 
a stredné, ktoré sa volali latinské školy. Začali sa vydávať prvé učebnice. 
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Počas vlády Jozefa II., syna Márie Terézie, kritizovala a oponovala mnohé reformy 
a aktivity Jozefa II. Aj napriek tomu súhlasila s rozdelením Poľska  v roku 1772, ktorým 
prispela k rozšíreniu svojej ríše o Halič, čím získala 16 spišských miest pre Slovensko. 
Nepretržitá iniciatíva Márie Terézie prispela ku vzniku troch nových slovenských diecéz – 
Banská Bystrica, Spiš a Rožňava, ktoré vznikli vyčlenením z územia ostrihomského 
arcibiskupstva (Ďurica, S. M., 2007).   
                         

           

 

 
Mária Terézia bola uhorská a česká kráľovná a rakúska arcivojvodkyňa od roku 1740?  

Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne? 

Deti v Rakúsku a českých krajinách dostali pred 230 rokmi nezvyčajný mikulášsky darček od 
samotnej panovníčky? 

Mária Terézia vydala Všeobecný školský poriadok- Ratio educationis, ktorého autorom bol 

Ignác Felbiger? 

Položila základy všeobecnej gramotnosti, pretože sa  deti   učili trivium - čítať, písať a počítať 
a náboženstvo?  

M ária Terézia s  manželom Františkom I. Lotrinským  boli rodičmi 16 detí?  
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                        JOZEF II 
* 13. marec 1741, Viedeň  

† 20. február 1790, Viedeň  

Panovník Jozef II. bol najstarším synom 
panovníčky Márie Terézie a  Františka I. 
Lotrinského, ktorý bol 3. apríla 1764 korunovaný za 
rímskeho cisára. Ako uvádza Ďurica (2007),              
rodičmi bol vychovávaný v  katolíckom duchu, k  
čomu vo väčšej miere prispela Mária Terézia. Jozef 
II. nastúpil na trón Františka Lotrinského po jeho 
smrti a 21. septembra 1765 bol Máriou Teréziou 
vymenovaný za jej spoluvládcu, o čom rozhodla bez 
súhlasu uhorského snemu. Po smrti svojej matky 
Márie Terézie sa Jozef II. stal uhorským kráľom, za 
ktorého sa však nedal formálne korunovať. 
Vo veľkej miere čítal diela Voltairea, čo svedčilo 
o jeho zvýšenom záujme o osvieteneckú filozofiu.  

 Počas svojho života absolvoval Jozef II. veľa ciest po celej  Európe. Cestovanie Európou 
bolo pre panovníka obrovským prínosom, pretože stretával veľa obyčajných a  jednoduchých 
ľudí, vďaka ktorým dostal možnosť vcítenia sa do ich života. Práve poznatky a zážitky z ciest, 
ako aj zo stretnutí sa s prostými ľuďmi boli východiskom pre jeho neskoršie reformy. Jozef II. 
nemal najlepšie vzťahy so súrodencami, ale ani s Máriou Teréziou, čo sa prejavovalo práve 
v období jeho postavenia ako spoluvládcu, kedy sa obaja často krát dostávali do vzájomných 
konfliktov. Myšlienky a názory Jozefa II. boli často krát v rozpore s matkinými predstavami. 
Oveľa lepšie vzťahy mal so svojím otcom  Františkom Lotrinským. Ďurica (2007) píše, že: „v 
čase svojho panovania zakázal Jozef II. čítať v kostoloch pápežské buly bez jeho predbežného 
povolenia. V roku 1781 vydal tolerančný patent, ktorým vyhlásil slobodu náboženského 
vyznania. Ďalším patentom zrušil rehoľné spoločnosti a väčšinu kláštorov. Zriadil malé 
semináre na výchovu kňazského dorastu pri jednotlivých biskupstvách a veľké generálne 
semináre pre študentov teológie. Všetky podriadil štátnej kontrole, súčasne s celou cirkevnou 
organizáciou, ktorej zakázal priamy styk so Svätou stolicou." (Ďurica, S. M., 2007, s. 168). 
Podľa autora miestodržiteľskú radu z Bratislavy preložil Jozef II. do Budína a Kráľovskú 
akadémiu z Trnavy preložil do Bratislavy. Až do roku 1848 bola Bratislava považovaná iba za 
korunovačné mesto nových panovníkov. Predstavovala tiež sídlo uhorského snemu. 
Korunovačné klenoty boli prevezené do Viedne. Patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku vydal 
Jozef II. 25. augusta 1785, ktorým udelil ľudu slobodu disponovania s osobným majetkom 
a s výrobkami vlastnej práce. Neposkytoval však možnosť slobodne disponovať s  
pozemkovým vlastníctvom, ktoré bolo základom vyrubovania daní. V rokoch 1784 – 1785 sa 
konalo sčítanie ľudu na základe nariadenia panovníka Jozefa II.  

Jozef II. vydal v roku 1784 reskript o povinnom zavedení nemčiny ako úradného jazyka, 
ktorý však vyvolal odpor uhorskej šľachty preferujúcej latinčinu alebo maďarčinu. 
Predstavitelia stolíc podporili maďarčinu. Jozef II. sa zúčastnil návštevy novootvoreného 
generálneho seminára v Bratislave, na ktorom dôrazne odporúčal študentom, aby sa popri 
nemčine venovali štúdiu materinského jazyka. 27. decembra 1787 vydal Jozef II. dekrét o  
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pestovaní miestnych jazykov, ktorým nariadil vzdelávanie kňazov v takej reči, ktorá je blízka 
ľuďom, s ktorými pracuje. Podľa Ďuricu (2007) „10. februára 1789 vyhlásil Jozef II. daňovú 
reformu, čo otriaslo poddanými. Znížil daňové zaťaženie poddaných a poddanskú robotu 
dovolil nahradiť peňažnou výmenou. 70% zo zárobku si mohli ľudia ponechať pre seba, zvyšné 
percentá museli odvádzať štátu, zemepánovi a obci. Uvedené nariadenie však nedosiahlo 
pochopenie zo strany šľachty. Cisár musel ustúpiť protestom uhorskej šľachty a obnoviť 
administratívnu štruktúru zrušených stolíc. Prevažne šľachta v slovenských stoliciach naliehala 
aj na obnovenie voľby uhorského kráľa“ (Ďurica, S. M., 2007, s. 172).    

Panovník Jozef II. zomrel 20. februára 1790. Nástupcom sa stal jeho mladší brat 
Leopold II. Ešte pred smrťou odvolal Jozef II. všetky svoje reformy v Uhorsku. Naďalej ale 
zostal platiť tolerančný patent a zrušenie nevoľníctva.  

 

 

 

 

 
Jozef II. vynikal nadaním a vo svojich šiestich rokoch už ovládal čítanie a písanie v 
niekoľkých jazykoch? 

Bol od roku 1765 aj spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii? 
Jozef II. bol aj cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa, uhorským a českým kráľom a 

rakúskym arcivojvodom?  
V krátkom časovom rozpätí (1760-1770) Jozefovi II. zomreli dve manželky a dve dcéry na 
kiahne a zápal pľúc? 
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    MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 

* 21. júl 1880 Košariská, okres Myjava  

† 4. máj 1919 Ivanka pri Dunaji 

Narodil sa v rodine  evanjelického farára 

Pavla Štefánika v  obci Košariská. V  srdciach 

Slovákov zostal navždy ako veľký ochranca, ktorý 

neúnavne bojoval za ich nezávislosť a právo na 

svojbytnosť. Podľa Leikerta (2009) sa Štefánik 

dôkladne učil po maďarsky, aby mohol úspešne 

študovať na strednej škole, keďže všetky školy boli 

pomaďarčené. Na evanjelickom lýceu v Bratislave 

začal stredoškolské štúdium, ktoré ukončil 

maturitnou skúškou na lýceu v Sarvaši. Kováč a kol. 

(1999)  píše, že po ukončení štúdia sa rozhodol pre 

štúdium stavebného inžinierstva v Prahe. Po čase 

však prestúpil na Karlovu univerzitu, kde študoval matematiku a astronómiu, pretože ho 

fascinoval hviezdny svet. Popri štúdiu na Karlovej univerzite sa stal tajomníkom, neskôr 

predsedom spolku Detvan, z  ktorého pre nezhody po čase vystúpil. 

Leikert (2009) uvádza, že sa stal „hlasistom a stúpencom myšlienok svojho učiteľa T. G. 

Masaryka, ktorý uňho vzbudzoval úvahy o česko-slovenskej vzájomnosti“ (Leikert, J., 2009, s. 

302). V roku 1903 aktívne pomáhal Vavrovi Šrobárovi pri vydávaní časopisu Hlas s prílohou 

Umelecký hlas, do ktorého prispieval aj Štefánik svojimi úvahami, prostredníctvom ktorých 

aktívne nabádal a vyzýval českú spoločnosť k pomoci Slovensku konkrétnymi činmi a 

súčasne upozorňoval verejnosť na postupujúcu maďarizáciu. Podľa autora ho veľké túžby 

dostať sa medzi slávnych svetových astronómov, priviedli do Paríža, kde pracoval ako 

asistent v Meudonskej hvezdárni. Zúčastnil sa niekoľkých astronomických výprav 

a vedeckých expedícií, vrátane niekoľkonásobného výstupu na Mont Blanc pre účely 

pozorovania Marsu a Slnka. Kováč a kol. (1999) píše, že ako letec a vojak francúzskej 

armády sa aktívne zúčastnil viacerých vojenských operácií počas prvej svetovej vojny. Za 

spoluúčasti T. G. Masaryka a  E. Beneša sa aktívne zúčastnil československého zahraničného 

odboja. Leikert (2009) uvádza, že počas prvej svetovej vojny organizoval  československé 

légie v Srbsku, v Rumunsku, v Rusku a v Taliansku. Ako prvý československý minister vojny 

aktívne viedol vo vojnových časoch protisovietsku intervenciu na Sibíri.  

Milan Rastislav Štefánik sa stal „podpredsedom československej národnej rady. Má 

veľkú zásluhu na medzinárodnom uznaní československého odboja, tiež na získaní súhlasu 

Dohody s  formovaním nášho zahraničného vojska“ (Kováč, D. a kol., 1999, s. 103). Ako 

ďalej uvádzajú autori, po dohode s  generálom Diazom o odvolaní talianskej vojenskej misie, 

tiež po vykonaní prehliadky československých domobrancov v Gallarate odletel Štefánik 

lietadlom na Slovensko. Tento let sa mu stal osudný,  pretože lietadlo neďaleko Ivanky pri 

Dunaji pri pristávaní havarovalo. So Štefánikom zahynuli aj talianski piloti - poručík Scotti, 

seržant Merlino a vojak Aggiunti.  
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      KONŠTANTÍN A METOD 

* 826; * 813 v  Solúne - Thessaloniké  

    † 14. februára. 869;   † 6. apríla 885   

Ukončením misie u  Chazarov, koncom roku 861 

sa solúnski bratia Konštantín a  Metod vrátili do 

Carihradu, kde boli slávnostne prijatí cisárom. 

Konštantín (Cyril)   bol cisárom poverený venovať sa 

literárnej a pedagogickej činnosti na vysokej škole so 

zameraním na výchovu kňazov pri chráme svätých 

apoštolov. Metod (Michal)  dostal od cisára ponuku 

hodnosti arcibiskupa, ale ju odmietol. Z uvedeného 

dôvodu ho cisár vymenoval za igumena  tzv. 

predstaveného, v  kláštore Polychron. O niekoľko 

mesiacov, v roku 862 prišli k cisárovi do Carihradu 

(Konštantínopol, dnešný Istanbul) poslovia kniežaťa Rastislava so žiadosťou o vyslanie 

biskupa a učiteľa, ktorý by vysvetlil pravú kresťanskú vieru jazykom zrozumiteľným 

prostému ľudu. Michal III. teda vyslal pre Veľkú Moravu misiu solúnskych bratov 

Konštantína a Metoda, pretože obaja už mali skúsenosti z misií a výborne ovládali slovanský 

jazyk. Solúnski bratia prišli na Veľkú Moravu 5. júla v roku 863. Autor uvádza, že 

„Konštantín ešte pred odchodom na Veľkú Moravu počas misií zostavil podľa gréckej 

abecedy slovanské písmo – hlaholiku. Obaja bratia počas misií preložili do staroslovienčiny 

viacero bohoslužobných textov“ (Kováč, D. a  kol., 1998, s. 100).  Najväčšou aktivitou 

solúnskych bratov po príchode na Veľkú Moravu bolo založenie veľkomoravského učilišťa 

pre prípravu kňazského dorastu. Najskôr ho viedol Konštantín, neskôr Metod a po smrti 

Metoda Gorazd. Počas svojho pôsobenia vyučili solúnski bratia niekoľkých žiakov a preložili 

najdôležitejšie bohoslužobné knihy. Ďurica (2007) uvádza, že jednou z  nich bola Biblia 

a vybrané časti Svätého písma. Keďže chceli dať svojich učeníkov vysvätiť za kňazov, 

pretože ani jeden z bratov nemal vyššiu kňazskú hodnosť, rozhodli sa svoju činnosť na Veľkej 

Morave ukončiť.  

Kováč a kol. (1998) píšu, že: „cestou do Benátok sa solúnski bratia zastavili 

v Blatnohrade, kde boli srdečne prijatí Koceľom (Pribinovým synom). Ten im zveril 50 

žiakov, ktorých mali tiež naučiť nové slovienske písmo. V Benátkach sa zúčastnili dišputy 

s tzv. trojjazyčníkmi, ktorí ostro odsudzovali sloviensku liturgiu, pretože podľa nich sa mohlo 

Božie slovo šíriť len v  gréčtine, latinčine a hebrejčine“ (Kováč, D. a kol., 1998, s. 100).  

Pred plánovaným návratom prijali pozvanie od pápeža Mikuláša I. do Ríma, pretože 

chceli vysvätiť svojich učeníkov za kňazov. Rímska kúria sa však dozvedela, že solúnski 

bratia nesú so sebou ostatky pápeža Klementa I. V roku 867 ich čakal v Ríme novozvolený 

pápež Hadrián II., ktorý na základe preskúmania bohoslužobných kníh solúnskych bratov 

dovolil celebrovať svätú omšu v  rímskych kostoloch podľa ich filozofie. Vysvätil z ich 

sprievodu 5 učeníkov aj Metoda, pretože nebol kňazom. Solúnski bratia sú považovaní za 

zakladateľov slovanskej  literatúry.                    
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                           ANTON BERNOLÁK 

         * 3. október 1762 Slanica na Orave 

         † 15. január 1813 Nové Zámky 

Pochádza z rodiny šľachtica Juraja Bernoláka 
a Anny, rod. Timčákovej zo Slanice na Orave. 
Do dejín Slovenska sa zapísal ako kňaz, filozof, 
osvietenecký spisovateľ a jazykovedec, ktorý ako 
prvý kodifikoval spisovnú  slovenčinu-bernolákovskú 
slovenčinu. Leikert (2009) píše, že predstavovala 
prvú kodifikovanú formu spisovnej slovenčiny 
s nárokom na celospoločenskú platnosť, ktorá bola 
podrobne opísaná v normatívnych príručkách. K  jej 
ustanoveniu došlo v roku  1787  na základe  kultúrnej 
západoslovenčiny  vrátane niektorých prvkov 
stredoslovenského nárečia a fonologického 
pravopisu. Bernolákov fonematický pravopis vychádzal zo západoslovenského nárečia z toho 
dôvodu, že podľa Bernoláka bol najviac podobný češtine a „Západné Slovensko malo v 17. a 
18. storočí významnú politickú a hospodársku pozíciu s Bratislavou ako hlavným mestom 
a Trnavou ako kultúrnym centrom“ (Mikula, V. a kol., 2005, s. 88).  

Významné osobnosti, ako sú Juraj Fándly,  Ján Hollý,  Jozef Ignác Bajza, Alexander 
Rudnay, či laická skupina na čele s Martinom Hamuljakom boli šíriteľmi myšlienok a cieľov 
Antona Bernoláka. V roku 1843 v Hlbokom za účasti Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava 
Hurbana a Michala Miloslava Hodžu prebehla druhá kodifikácia slovenského jazyka, pre ktorej 
vznik a  priebeh vytvorilo podmienky Hnutie bernolákovcov v spojení s ich literárnymi dielami 
a každodennou prácou medzi Slovákmi a vzdelancami. Bernolák si veľmi dobre uvedomoval 
potrebu vlastného jazyka Slovákov. Bol presvedčený, že ak ľudia žijúci na Slovensku nebudú 
mať vlastný jazyk, nebudú svojbytným národom (Leikert, J., 2009). Bol zakladateľom spolku 
Slovenské učené tovarišstvo, ktorý viedol v spolupráci s Jurajom Fándlym. Spolok podporoval 
rozvoj nového spisovného jazyka a literatúry vydávaním kníh. Jeho vydavateľská činnosť bola 
sústredená v Trnave, kde sídlila pobočka spolku.  

Anton Bernolák vynikal ako osobnosť a ako uvádza Leikert (2009), mal „znalosti 
viacerých cudzích jazykov. Mal bohaté poznatky z  oblasti medicíny, všeobecných dejín, 
ekonomiky, prírodných vied, hudby, estetiky a politiky“ (Leikert, J., 2009, s. 34). Autor 
zdôrazňuje myšlienku, že Bernolák vynikal charizmou, vďaka ktorej priťahoval a združoval 
okolo seba množstvo vzdelancov. Študoval na  gymnáziu v Ružomberku. V bratislavskom 
seminári Emericianum v Bratislave vyštudoval rétoriku a poetiku. Filozofiu vyštudoval 
v Trnave  a  katolícku teológiu  na  Univerzite  Pázmaneu vo Viedni, v generálnom seminári 
v Bratislave, kedy v roku 1787 ukončil svoje štúdiá (Mikula, V. a kol., 2005).  

Počas pôsobenia v bratislavskom generálnom seminári sa zapálil za osvietenské reformy 
cisárovnej  Márie Terézie  a  Jozefa II. V tom období prejavil svoj mimoriadny talent 
zostavením anotovaného rukopisného bibliografického súpisu literatúry pre bohoslovcov Nova 
bibliotheca. Podľa Leikerta (2009) „Počas štúdií v bratislavskom seminári, kde sa stretli 
viacerí chlapci z celého Slovenska hovoriaci rôznymi nárečiami si profesori, študenti a  ostatní 
poslucháči uvedomili potrebu jednotného materinského jazyka. Práve z podnetu profesora 
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Kratochvíla bol založený Spolok na pestovanie slovenského jazyka, v ktorom pod vedením 
Antona Bernoláka vyšla v roku 1787 jazykovedná práca Dissertatio philologico-critica de 
literis Slavorum (Filologicko-kritická rozprava o slovanských písmenách)“ (Leikert, J., 2009, s. 
35). 

Jeho prvým pôsobiskom bola Kaplánka v Čeklísi (dnes Bernolákovo), kde pôsobil v 
rokoch 1787 - 1791. Vo funkcii tajomníka arcibiskupského vikariátu v Trnave pôsobil šesť 
rokov. Farárom v  Nových Zámkoch bol od mája 1797 až do svojej smrti. V tom čase súčasne 
zastával pozíciu správcu mestskej školy a učiteľa náboženstva. V roku 1799 bol vymenovaný 
za dekana novozámockého dekanátu. Vzhľadom na nedostatok času v dôsledku plnenia 
množstva úloh v rôznych pozíciách sa úspešná vedecká dráha Bernoláka skončila. Mikula 
a kol. (2005) aj Leikert (2009) uvádzajú, aj napriek tomu tvoriť nikdy neprestal. Počas 
pôsobenia v Nových Zámkoch bol život Antona Bernoláka ovplyvnený politickými aj 
spoločenskými udalosťami, ku ktorým nepristupoval ľahostajne. Ako človek s ľudským 
a srdečným charakterom sa výrazne prejavil počas napoleonských vojen, kedy vojakom 
zabezpečoval výstroj a Nitrianskej stolici zase finančné prostriedky. V máji 1810 mu zhoreli 
hospodárske stavy v Nových Zámkoch, čím utrpel veľké finančné straty, ktoré mu biskup 
Perényi odmietol uhradiť. Udalosti súvisiace s požiarom ho natoľko poznačili a vyčerpali, že 
15. januára 1813 Anton Bernolák ako 51 ročný nečakane zomrel na mozgovú  mŕtvicu.  

K jeho najvýznamnejším dielam patria: „Grammatica slavica (Slovenská gramatika), 
Etymologia vocum slavicarum (Odvodzovanie slovenských slov), Slovár slovenkí česko-
laťinsko-ňemecko-uherskí, Orthographia (Pravopis)“ (Mikula, V. a kol., 2005, s. 88, 89). 
 
 

 

 

 

Obec Slanica na Orave, kde sa Anton Bernolák narodil, bola zatopená počas budovania 
Oravskej priehrady? 

Anton Bernolák ovládal viacero cudzích jazykov a mal široké vedomosti zo všeobecných 

dejín, ekonomiky, medicíny, estetiky, hudby a politiky? 
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                       ĽUDOVÍT ŠTÚR 

* 28. október 1815 Uhrovec, 
   okres Bánovce nad Bebravou 

† 12. január1856, Modra, okres Pezinok 

 Na Slovensku sa preslávil ako filozof, 
historik, politik, redaktor, jazykovedec, spisovateľ, 
novinár a pedagóg. Podľa Mikula a kol. (2005)  v 
polovici  19. storočia, v čase slovenského národného 
obrodenia bol Štúr jednou  z najvýznamnejších  a 
vedúcich osobností slovenského národného života. 
Do dejín Slovenska sa zapísal okolo roku 1843 ako 
kodifikátor slovenského spisovného jazyka 
založeného na stredoslovenskom nárečí. Narodil  sa 
v  Zay Uhrovci, v okrese Bánovce nad Bebravou, 
v rodine národne uvedomelého učiteľa miestnej evanjelickej školy  Samuela Štúra a Anny, rod. 
Michalcovej.  

Rosenbaum a kol. (1984) píšu, že: „základné vzdelanie získal pod vedením svojho otca 
v rodisku. V roku 1827 odišiel študovať na nižšie gymnázium do Rábu (Győr), kde si jeho 
usilovnosť a bystrosť všimol najmä profesor Leopold Petz, ktorý odovzdával Štúrovi bohaté 
poznanie o slovanskej minulosti, čím uňho vzbudil záujem o svet  Slovanstva. Po absolvovaní 
dvoch ročníkov v Rábe sa v roku 1829 zapísal na evanjelické lýceum v  Bratislave“ 
(Rosenbaum, K. a kol., 1984, s. 170). Počas štúdií na bratislavskom lýceu upútal svojim 
talentom na seba pozornosť a v roku 1829 sa stal členom Spoločnosti česko-slovanskej, ktorej 
zakladateľmi boli práve študenti evanjelického lýcea v Bratislave na čele s  Karolom Štúrom. 
Štúr sa neskôr stal vedúcim funkcionárom Spoločnosti. Cieľom spolku bolo zvyšovať 
vlastenecké cítenie a ovplyvňovať ďalšie smerovanie študentov prostredníctvom prednášok 
o slovanskej vzájomnosti a  jej minulosti (Leikert, J., 2009). Členovia Spoločnosti organizovali 
okrem rôznych prednášok aj slávnosti, návštevy a podujatia v rámci rozvíjania hlbšieho 
národného povedomia. Niektorí členovia Spoločnosti zrealizovali 24. apríla 1836 vychádzku 
na  Devín, ktorá bola jednou z významných aktivít spolku a v súvislosti s vtedajšou 
spoločenskou situáciou bola pripravovaná v tajnosti. Na Devíne účastníci výletu prijali k 
svojmu menu druhé, slovanské meno, ktoré malo pripomínať povinnosti voči národu a mohli 
ho verejne používať. Štúr prijal meno Velislav (Mikula, V. a kol., 2005).  

Po ukončení štúdií v roku 1836 vykonával funkciu námestníka profesora Juraja Palkoviča, 
z ktorej bol v roku 1843 odvolaný. Na lýceu prednášal českú a poľskú  gramatiku, tiež dejepis. 
Ľudovít Štúr ovládal niekoľko jazykov: latinský, maďarský,  francúzsky, poľský, nemecký, 
srbo-chorvátsky, grécky a ruský jazyk. Zdokonaľoval sa tiež v hebrejčine a angličtine. V roku  
1838  sa zapísal na univerzitu v Halle, ktorú navštevovali evanjelickí vzdelanci a získavali tu 
vzdelanie najmä z politiky, histórie a jazykovedy. Dva roky po návrate Štúra z  Halle sa 
vytvorilo petičné hnutie, ktoré protestovalo proti násilnej maďarizácii a národnému útlaku 
Slovákov. Štúrove prednášky o slovanskej poézii mali medzi študentmi veľký ohlas, pretože 
Štúr v nich presadil vlastnú koncepciu národa, slovanstva a literatúry. V dôsledku nepretržitého 
útlaku Slovákov zo strany maďarských predstaviteľov sa v roku 1842 vybrali slovenskí 
národovci na čele so Štúrom do Viedne žiadať o ochranu a o možnosť uverejňovať obranné 
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spisy slovenského národa, čo im však bolo zo strany uhorského palatína zamietnuté. Táto 
skutočnosť ešte viac vzbudila u  Štúra záujem o prácu medzi ľuďmi a výraznejšie posilnila 
potrebu jednoty národa a jeho všestranného rozvoja prostredníctvom spisovnej slovenčiny 
(Leikert, J., 2009). 

Rosenbaum a kol. (1984) píšu, že sa 11. júla 1843 stretli na Hurbanovej fare v  Hlbokom  
Štúr, Hurban a Hodža a rozhodli sa: „uzákoniť spisovnú slovenčinu a  súčasne sa dohodli na 
postupe zavedenia slovenčiny do praxe. 17. júla 1843 navštívili Jána Hollého (na  Dobrej 
Vode), ktorému ako prvému oznámili svoj zámer“ (Rosenbaum, K. a kol., 1984, s. 171). 
Význam uzákonenia spisovnej slovenčiny videl Štúr predovšetkým v spojení slovenského 
národa bez ohľadu na náboženské vierovyznanie a sociálne príslušenstvo, čo vedecky 
zdôvodnil v roku 1846 v spise Nárečja Slovenskuo alebo Potreba písaňja v tomto nárečí. 
V spise Nauka reči Slovenskej načrtol gramatickú sústavu jazyka (Leikert, J., 2009). V auguste 
1844 založil v Liptovskom Svätom Mikuláši spolok Tatrín, ktorého úlohou bolo vydávanie 
slovenských kníh a podporovanie slovenskej študujúcej mládeže. Štúr bol zvolený za člena 
predsedníctva spolku. Po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo Štúrovi získať od panovníka 
povolenie vydávať Slovenskje národňje novini  s literárnou prílohou Orol tatranský. Noviny, 
ktoré  boli písané v slovenčine, začali vychádzať od  1. augusta 1845 v Bratislave. Boli 
zamerané na osvetovú činnosť, na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou tvorbou  
Slovanov. Prinášali aktuálne články o politickej situácii doma i vo svete (Rosenbaum, K. a kol., 
1984).  

V dôsledku silnejúcej maďarizácie sa Štúr v roku 1848 zúčastnil koncipovania Žiadostí 
slovenského národa v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré načrtli možnosť riešenia slovensko-
maďarských vzťahov na základe princípu rovnoprávnosti. Cestou späť sa dozvedel, že 
maďarská vláda vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Podarilo sa im utiecť do Čiech, 
kde sa zúčastnili Slovanského zjazdu v Prahe, na ktorom ich myšlienka vytvorenia 
všeslovanského útvaru nenašla pochopenie (Leikert, J., 2009). 

Podľa Mikulu a kol. (2005) bola vo Viedni dňa 15. – 16. septembra utvorená Slovenská 
národná rada, ktorá sa vyhlásila za jediného vykonávateľa moci na Slovensku a odmietla 
poslušnosť maďarskej vláde. Jej politickými vodcami boli Štúr, Hurban a Hodža. V septembri 
roku 1848  boli Slováci zo strany Slovenskej národnej rady vyzvaní do ozbrojeného povstania 
za vydobytie si svojich národných a sociálnych práv. Počas revolúcie Štúr zastával názory 
Viedne a bol priamym účastníkom slovenského povstania. Cisár zamietol Štúrovu žiadosť o 
povolenie vydávať Slovenské politické noviny a oficiálne povolenie  Tatrína, čo ho veľmi 
sklamalo. Preto sa Štúr vrátil do Uhrovca, kde žil pod policajným dozorom. Po zmárnených 
snahách nadviazal na svoju činnosť z predošlých rokov a venoval sa slovenskej ľudovej tvorbe. 
Súčasne pracoval na spise  Slovanstvo a svet budúcnosti. Leikert (2009) píše, že v roku 1851 sa 
Ľudovít Štúr po smrti svojho staršieho brata Karola presťahoval do Modry, kde sa sám staral o 
sedem detí zosnulého brata. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela 
Ostrolúcka a v Trenčíne aj jeho matka. Počas poľovačky v  modranskom chotári sa 22. 
decembra  1855  nešťastne postrelil do stehna, pričom podľahol zraneniam a 12. januára 1856  
Štúr zomrel ako 40 ročný v Modre .  
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            JANKO VLASTIMIL MATÚŠKA 

               * 10. január 1821, Dolný Kubín                                                                     

               † 11. január 1877, Dolný Kubín 

Slovenský národ považuje Janka Vlastimila 
Matúšku za romantického básnika,  prozaika  a  
dramatika. Pochádza z roľníckej rodiny. V rokoch 
1839 – 1844 študoval na bratislavskom  lýceu. Vo 
veľkej miere  bol ovplyvňovaný myšlienkami 
Ľudovíta Štúra. Stal sa aktívnym členom Ústavu reči 
a literatúry československej. Počas štúdií na  
bratislavskom lýceu začal Janko Matúška písať 
prvé básne a veršované  povesti. V tvorbe sa 
inšpiroval ľudovou slovesnosťou a zvýšenú 
pozornosť venoval vlasteneckým a príležitostným 
básňam, tiež veršovaným povestiam, ktoré vynikajú 
romantizujúcim charakterom. Vo svojich dielach sa 
snažil zobraziť predovšetkým citový život hrdinu a vykresliť atmosféru deja. V Matúškových 
dielach sa do „popredia dostáva spor medzi individuálnym ľúbostným citom a rozlične 
formulovanou prekážkou brániacou realizácii lásky hrdinov“ (Mikula, V. a kol., 2005, s. 370)  

Cirkevný konvent, ktorý spravoval školu v Bratislave pod nátlakom politickej moci 31. 
decembra 1843 rozhodol o odvolaní Ľudovíta Štúra z postu námestníka profesora, ktorý 
zastupoval Juraja Palkoviča. Ako protest na túto situáciu 5. – 6. marca 1844 opustilo lýceum 
v Bratislave 22 študentov. Väčšina študentov odišla do Levoče, pretože práve tu sa malo 
formovať Mladoslovenské hnutie. V dôsledku uvedenej príležitosti zložil Janko Matúška 
v roku 1844 text hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, ktorej slová sa stali štátnou hymnou 
Slovenskej republiky (Mikula, V. a kol., 2005).  

V roku 1844  odišiel z lýcea na protest proti suspendovaniu Ľudovíta Štúra a začal 
pracovať ako vychovávateľ v  Oravskom Podzámku, kde pracoval do roku 1848. V  tom istom 
roku organizoval a viedol na Orave slovenské národnooslobodzovacie hnutie.  

Počas revolučných rokov 1848 – 1849 Janko Matúška ukončil svoju literárnu kariéru. Jeho 
tvorba umožnila naplniť úlohy vytýčené  štúrovskou  generáciou aj napriek svojmu neveľkému 
rozsahu. Počas prenasledovania ho zastihla choroba, ktorá jeho zdravie poznačila natrvalo. Po 
revolúcii sa utiahol do úzadia a v roku 1851 začal pracovať v štátnej službe. Od roku 1870  
pôsobil v Dolnom Kubíne v pozícii správcu kancelárie súdu.   

K jeho najznámejším dielam patria: „balada – Kozia skala; didaktizujúca skladba – 
Púchovská skala;  dráma – Siroty; romantická povesť – Zhoda liptovská“ (Mikula, V. a kol., 
2005, s. 370).   

89  89 

            JANKO VLASTIMIL MATÚŠKA 

               * 10. január 1821, Dolný Kubín                                                                     

               † 11. január 1877, Dolný Kubín 

Slovenský národ považuje Janka Vlastimila 
Matúšku za romantického básnika,  prozaika  a  
dramatika. Pochádza z roľníckej rodiny. V rokoch 
1839 – 1844 študoval na bratislavskom  lýceu. Vo 
veľkej miere  bol ovplyvňovaný myšlienkami 
Ľudovíta Štúra. Stal sa aktívnym členom Ústavu reči 
a literatúry československej. Počas štúdií na  
bratislavskom lýceu začal Janko Matúška písať 
prvé básne a veršované  povesti. V tvorbe sa 
inšpiroval ľudovou slovesnosťou a zvýšenú 
pozornosť venoval vlasteneckým a príležitostným 
básňam, tiež veršovaným povestiam, ktoré vynikajú 
romantizujúcim charakterom. Vo svojich dielach sa 
snažil zobraziť predovšetkým citový život hrdinu a vykresliť atmosféru deja. V Matúškových 
dielach sa do „popredia dostáva spor medzi individuálnym ľúbostným citom a rozlične 
formulovanou prekážkou brániacou realizácii lásky hrdinov“ (Mikula, V. a kol., 2005, s. 370)  

Cirkevný konvent, ktorý spravoval školu v Bratislave pod nátlakom politickej moci 31. 
decembra 1843 rozhodol o odvolaní Ľudovíta Štúra z postu námestníka profesora, ktorý 
zastupoval Juraja Palkoviča. Ako protest na túto situáciu 5. – 6. marca 1844 opustilo lýceum 
v Bratislave 22 študentov. Väčšina študentov odišla do Levoče, pretože práve tu sa malo 
formovať Mladoslovenské hnutie. V dôsledku uvedenej príležitosti zložil Janko Matúška 
v roku 1844 text hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, ktorej slová sa stali štátnou hymnou 
Slovenskej republiky (Mikula, V. a kol., 2005).  

V roku 1844  odišiel z lýcea na protest proti suspendovaniu Ľudovíta Štúra a začal 
pracovať ako vychovávateľ v  Oravskom Podzámku, kde pracoval do roku 1848. V  tom istom 
roku organizoval a viedol na Orave slovenské národnooslobodzovacie hnutie.  

Počas revolučných rokov 1848 – 1849 Janko Matúška ukončil svoju literárnu kariéru. Jeho 
tvorba umožnila naplniť úlohy vytýčené  štúrovskou  generáciou aj napriek svojmu neveľkému 
rozsahu. Počas prenasledovania ho zastihla choroba, ktorá jeho zdravie poznačila natrvalo. Po 
revolúcii sa utiahol do úzadia a v roku 1851 začal pracovať v štátnej službe. Od roku 1870  
pôsobil v Dolnom Kubíne v pozícii správcu kancelárie súdu.   

K jeho najznámejším dielam patria: „balada – Kozia skala; didaktizujúca skladba – 
Púchovská skala;  dráma – Siroty; romantická povesť – Zhoda liptovská“ (Mikula, V. a kol., 
2005, s. 370).   

89



 90 

                      ANDREJ HLINKA 
 

* 27. september 1864, Černová,  
                    dnes časť Ružomberka 

† 16. august 1938, Ružomberok  

Do dejín Slovenska sa Andrej Hlinka zapísal 
ako rímsko-katolícky  kňaz, politik, publicista a 
prekladateľ. Bol zástancom myšlienky autonómie  
Slovenska a vychádzal z existencie svojbytného 
slovenského národa, ktorý existoval vďaka 
kresťanskej tradícii. Bol odporcom komunizmu i 
nacizmu a stal sa živým symbolom zápasu za práva 
slovenského národa. Andrej Hlinka mal a má dodnes 
nielen obdivovateľov, ale súčasne aj nepriateľov 
a odporcov, pretože svojim správaním a konaním, tiež 
postojmi často provokoval (Leikert, J., 2009).  

Narodil sa v rodine chudobného roľníka v Černovej pri Ružomberku. V rokoch 1877 – 
1880 študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, na ktoré sa dostal vďaka svojmu 
nadaniu a podpore učiteľa Jána Holdoša. Práve počas štúdií v Ružomberku, k jeho národnému 
uvedomeniu a k rozhodnutiu stať sa kňazom výrazne prispel profesor Karol Krčméry. V rokoch 
1881 – 1883 navštevoval vyššie gymnázium v Levoči. V roku 1883 bol prijatý na štúdium 
teológie do seminára v Spišskej Kapitule, čo bolo veľkým želaním jeho matky.  

Andrej Hlinka bol 19. júna  1889 vysvätený za kňaza. Jeho prvé kaplánske pôsobisko bolo 
v  Zákamennom. Neskôr pôsobil ako farár v Liptovských Kľačanoch a v Tvrdošíne. V Sliačoch 
bol farárom od roku 1892, kedy sa zapojil do politického života. Bol prívržencom katolíckej 
ľudovej strany, ktorá neskôr len sľubovala a predstierala riešenie otázky nemaďarských 
národov Uhorska. V dôsledku nezhôd v strane sa Hlinka s ostatnými národne orientovanými 
katolíckymi duchovnými osamostatnili. Vďaka svojej pastoračnej a sociálnej činnosti si získal 
podporu nižších ľudových vrstiev, čo vyvrcholilo 22. marca 1905 jeho zvolením za farára 
v Ružomberku. Usiloval sa o náboženské, kultúrne a národné povznesenie svojich veriacich. 
Podľa autora si na konci 19. storočia Hlinka uvedomil, že „národná existencia Slovákov je 
ohrozená a začal bojovať za ich samostatnosť. V roku 1898 neúspešne kandidoval vo voľbách 
za poslanca do uhorského snemu s programom Krajinskej katolíckej ľudovej strany v 
ružomberskom okrese. Po druhom, neúspešnom kandidovaní v roku 1901 vystúpil zo strany. 
Neskôr bol zvolený do vedenia  Slovenskej národnej strany. 5. 12. 1905 sa pokúsil o založenie 
samostatnej Slovenskej ľudovej strany, ktorá bola pod jeho vedením katolíckym krídlom 
v rámci jednotnej Slovenskej národnej strany“ (Leikert, J., 2009, s. 125, 126). Jednoduchí 
ľudia Hlinku obdivovali a  uznávali, ale s  cirkevnou a  svetskou vrchnosťou sa často dostával 
do konfliktov, ktoré začali vystupovaním Andreja Hlinku proti maďarizácii. Odhaľoval 
protiľudové a protislovenské praktiky zo strany uhorskej vlády, čo sa vrchnosti nepáčilo. V 
máji  1906, v  čase pred parlamentnými voľbami Andrej Hlinka verejne podporil kandidatúru 
svojho dlhoročného priateľa Dr. Vavra Šrobára, začo ho spišský biskup  Alexander Párvy 4. 
mája  1906 suspendoval od farského úradu. Po obvinení zo svätokupectva pri získaní 
ružomberskej fary ho 18. júna  1906 biskup suspendoval aj od výkonu kňazského povolania. 
V dôsledku uvedených udalostí bol 27. júna 1906 uväznený v Ružomberku. V politickom 
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procese  26. novembra - 6. decembra 1906 bol odsúdený a potrestaný dvojročným väzením v 
Segedíne a 1500 korunovou pokutou a  zaplatením súdnych poplatkov vo výške 680 korún 
(Leikert, J., 2009).  

Pred nástupom do väzenia sa zúčastnil prednáškového turné po Morave a v Prahe na 
pozvanie českých katolíkov. Práve v tom čase došlo v jeho rodnej obci ku krviprelievaniu. 
Černovčania žiadali, aby bol ich nový kostol vysvätený práve Andrejom Hlinkom, na podnet 
ktorého si chrám svojpomocne postavili. Termín vysviacky sa však konal v čase, keď prednášal 
na  Morave  a v  Čechách. Pri pokuse o násilnú posviacku kostola 27.októbra 1907 došlo k  
Černovskej tragédii. Uhorskí žandári zastrelili 15 ľudí a viacerí boli zranení. Udalosť odhalila 
surovosť uhorskej liberálnej vlády a útlak slovenského národa pred celým svetom (Kováč, D. a 
kol., 1999).  

V čase odpykávania svojho trestu si dlhé chvíle Andrej Hlinka spríjemňoval pozíciou 
vedúceho prekladateľa Starého zákona  do  slovenčiny. Za to, že zastával a obhajoval základné 
práva slovenského národa bol odsudzovaný a označovaný ako poburovač 
Slovákov proti Maďarom (Leikert, J., 2009).   

Koncom 1. svetovej vojny sa Hlinka jednoznačne postavil za rozchod s Maďarmi a pričinil 
sa o vznik Československej republiky. Na podnet informácií o Pittsburskej dohode sa 20. 
septembra 1919 zúčastnil na Parížskej mierovej konferencii, kde zastával a obhajoval 
slovenský národ. Za snahu protestovať proti čechoslovakistickej koncepcii československej 
štátnosti bol sedem mesiacov väznený na Mírove a v Prahe. Koncom apríla 1920 ho prepustili 
na slobodu. Bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia, neskôr za predsedu Klubu 
poslancov Slovenskej ľudovej strany, ktorá od roku 1925 niesla pomenovanie Hlinková 
slovenská ľudová strana. Aktívne spolupracoval na vydávaní týždenníka Katolícke noviny. 
Podľa Leikerta (2009) zomrel 16. augusta 1938 v Ružomberku a uvádza, že „telesné pozostatky 
Andreja Hlinku boli najprv uložené na ružomberskom cintoríne a  31. októbra  1938  boli 
slávnostne prenesené do  mauzólea  pri ružomberskom farskom kostole. V marci 1945 boli 
odvezené na neznáme miesto. Dodnes nevie nikto povedať, kde sú ukryté“ (Leikert, J., 2009, s. 
124).                                                          
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IX. MODRANSKÁ KERAMIKA A MODROTLAČ 

 
 
 

 

 

 

 
 
MODRANSKOU KERAMIKOU sú označované a nazývané produkty vyrobené z 

dvakrát vypaľovanej kaolínovej hliny, ktorá pochádza z ložísk nachádzajúcich sa v okolí mesta  
Modra. Podľa Petrakovičovej (2007) „termín modranská keramika zahŕňa hrnčiarsku aj 
džbankársku produkciu, pričom výsledky oboch typov produkcií sú hlinené“ (Petrakovičová, 
A., 2007, s. 15). Podľa Michalidesa (1984), teplota pri druhom vypaľovaní hliny dosahuje 
1020°C. Dvakrát vypaľovaná modranská keramika má olovnato-ciničitú polevu, ktorá je 
maľovaná rozmanitými motívmi v štyroch základných dezénoch: pestrý, zelený, modrý a 
habánsky (Botík, J., Slavkovský, P., 1995).  Produkty sú točené, tvarované, glazované a 
maľované výhradne ručne. Originálne výrobky modranskej keramiky sú predávané len pod 
ochrannou značkou. Súčasné dezény sa maľujú podľa vzorkovníka Heřmana Landsfelda, ktorý 
ho zozbieral a vytvoril začiatkom 20. storočia (Michalides, P., 1984). 

História modranskej keramiky siaha do obdobia 14. storočia. Začiatky rozvoja a  tvorby 
modranskej keramiky boli úzko spojené s vinárstvom a vinohradníctvom, s ktorým bolo mesto 
Modra už oddávna spojené. V 17. storočí sa začal bohatý rozvoj modranskej keramiky, kedy 
začali v Modre vznikať prvé hrnčiarske cechy a súčasne sa tu začali usídľovať habánski 
keramikári. Autorka uvádza, že približne v roku 1636 bol v Modre založený prvý hrnčiarsky 
cech, ktorý viedol majster Figulus magister na základe získaného výučného listu a vykonania 
majstrovskej skúšky pred členmi cechu. V roku 1642 boli v slovenčine vydané cechové 
artikuly, ktoré vymedzovali práva a povinnosti majstrov a tovarišov, ako aj pracovnú dobu 
a výšku výplat. petrakovičová Píše, že: „súčasne vymedzovali dĺžku povinnej vandrovky, 
stanovovali ceny výrobkov na trhu a zabezpečovali sociálnu starostlivosť rodinám členov 
v prípade úmrtia alebo choroby“(Petrakovičová, A., 2007, s. 3). 

 Prvý hrnčiarsky spolok Úžitkové hrnčiarske nádoby z Modry aktívne prosperoval 
v rokoch 1870 - 1880. Sortiment sa sústreďoval na výrobu kuchynského riadu, hrncov, panvíc, 
pekáčov, nočníkov i detských hračiek. Obdobím najväčšieho rozvoja modranskej keramiky 
bolo 18. storočie. Zaslúžili sa o to M. Odler a  J. Kitta, ktorí mali v  Modre vlastné dielne 
(Petrakovičová, A., 2007).  

Podľa autorky rok 1872 priniesol zánik cechov a súčasne zánik existencie množstva 
hrnčiarov a džbankárov. Pre záchranu rodín a keramickej výroby mesto Modra založilo v roku 
1883 Štátne keramicko-priemyselné učilište s dielňou, ktoré spravoval Ján Maier, Samuel 
Krkoš, Jozef Mičko a ďalší. Džbankárske stredisko sa intenzívnejšie rozmáhalo v druhej 
polovici 19. storočia v  dôsledku príchodu ďalších keramikárov, z ktorých najvýznamnejší bol 

92  92 

IX. MODRANSKÁ KERAMIKA A MODROTLAČ 

 
 
 

 

 

 

 
 
MODRANSKOU KERAMIKOU sú označované a nazývané produkty vyrobené z 

dvakrát vypaľovanej kaolínovej hliny, ktorá pochádza z ložísk nachádzajúcich sa v okolí mesta  
Modra. Podľa Petrakovičovej (2007) „termín modranská keramika zahŕňa hrnčiarsku aj 
džbankársku produkciu, pričom výsledky oboch typov produkcií sú hlinené“ (Petrakovičová, 
A., 2007, s. 15). Podľa Michalidesa (1984), teplota pri druhom vypaľovaní hliny dosahuje 
1020°C. Dvakrát vypaľovaná modranská keramika má olovnato-ciničitú polevu, ktorá je 
maľovaná rozmanitými motívmi v štyroch základných dezénoch: pestrý, zelený, modrý a 
habánsky (Botík, J., Slavkovský, P., 1995).  Produkty sú točené, tvarované, glazované a 
maľované výhradne ručne. Originálne výrobky modranskej keramiky sú predávané len pod 
ochrannou značkou. Súčasné dezény sa maľujú podľa vzorkovníka Heřmana Landsfelda, ktorý 
ho zozbieral a vytvoril začiatkom 20. storočia (Michalides, P., 1984). 

História modranskej keramiky siaha do obdobia 14. storočia. Začiatky rozvoja a  tvorby 
modranskej keramiky boli úzko spojené s vinárstvom a vinohradníctvom, s ktorým bolo mesto 
Modra už oddávna spojené. V 17. storočí sa začal bohatý rozvoj modranskej keramiky, kedy 
začali v Modre vznikať prvé hrnčiarske cechy a súčasne sa tu začali usídľovať habánski 
keramikári. Autorka uvádza, že približne v roku 1636 bol v Modre založený prvý hrnčiarsky 
cech, ktorý viedol majster Figulus magister na základe získaného výučného listu a vykonania 
majstrovskej skúšky pred členmi cechu. V roku 1642 boli v slovenčine vydané cechové 
artikuly, ktoré vymedzovali práva a povinnosti majstrov a tovarišov, ako aj pracovnú dobu 
a výšku výplat. petrakovičová Píše, že: „súčasne vymedzovali dĺžku povinnej vandrovky, 
stanovovali ceny výrobkov na trhu a zabezpečovali sociálnu starostlivosť rodinám členov 
v prípade úmrtia alebo choroby“(Petrakovičová, A., 2007, s. 3). 

 Prvý hrnčiarsky spolok Úžitkové hrnčiarske nádoby z Modry aktívne prosperoval 
v rokoch 1870 - 1880. Sortiment sa sústreďoval na výrobu kuchynského riadu, hrncov, panvíc, 
pekáčov, nočníkov i detských hračiek. Obdobím najväčšieho rozvoja modranskej keramiky 
bolo 18. storočie. Zaslúžili sa o to M. Odler a  J. Kitta, ktorí mali v  Modre vlastné dielne 
(Petrakovičová, A., 2007).  

Podľa autorky rok 1872 priniesol zánik cechov a súčasne zánik existencie množstva 
hrnčiarov a džbankárov. Pre záchranu rodín a keramickej výroby mesto Modra založilo v roku 
1883 Štátne keramicko-priemyselné učilište s dielňou, ktoré spravoval Ján Maier, Samuel 
Krkoš, Jozef Mičko a ďalší. Džbankárske stredisko sa intenzívnejšie rozmáhalo v druhej 
polovici 19. storočia v  dôsledku príchodu ďalších keramikárov, z ktorých najvýznamnejší bol 

92



 93 

Chytil, Silný, Kramárik a Krkoš, ktorí aktívnou prácou v stredisku podporovali myšlienku 
zachovania hrnčiarskej výroby a výučbu mladých učňov. 

Od roku 1888 po sústredení menších džbankárskych stredísk do Modry prenajal 
džbankársku výrobu v  Modre Jozef Mičko z  Vyškova, ktorý zaviedol do výroby moravské 
prvky a sortiment sústreďoval na výrobu maľovaných džbankárskych nádob (Michalides, P., 
1984). Podľa Petrakovičovaj „keramika z dielne Jozefa Mičku bola označovaná značkou 
MODOR alebo MM (Mičko – Modra)“ (Petrakovičová, A., 2007, s. 8). Po smrti Jozefa Mičku 
bola dielňa v  roku 1911 zatvorená, ale v roku 1912 bola Samuelom Zochom, Vladimírom 
a Dušanom Jurkovičom zriadená účastinná spoločnosť, tzv. Dielňa na výrobu hlineného riadu, 
ktorá od  roku 1923 niesla názov Slovenská keramika. Výrobky Slovenskej keramiky získali aj 
medzinárodné ocenenia – Grand Prix v Paríži 1924 a zlatú medailu vo Philadelphii v roku 1925 
(Petrakovičová, A., 2007).       

V roku 1912 prišla do Modry česká výtvarníčka a študentka Helena Johnová, ktorá 
presadzovala kopírovanie starých vzorov a výroba mala podľa jej názoru rešpektovať 
požiadavky súčasného sveta. V tom čase bolo ozdobovanie produktov ovplyvnené prvkami 
viedenskej keramickej školy, na ktorej Helena Johnová práve študovala. Výtvarníčka M. 
Vořechová-Vejvodová pracovala v Modre od roku 1912 až do vypuknutia  1. svetovej vojny. 
Známa výtvarníčka vychádzala z ľudových tradícií a z nadania samotných pracovníkov dielne. 
Jej učňom bol spolurodák Heřman Landsfeld, z ktorého sa neskôr stal vynikajúci ľudový 
maliar, ktorý celý svoj život zasvätil výskumu keramickej výroby na Slovensku a Morave. 
V tom čase viedla M. Vořechová-Vejvodová v Modre štátny keramický kurz, ktorého cieľom 
bolo rozvíjať okrem základnej remeselnej výroby aj voľné figurovanie a zhotovovanie hračiek. 
„V tomto období bolo zavedené aj odlievanie výrobkov v sadrových formách a súčasne boli 
postavené dve muflové pece, v ktorých sa vypaľovali žiacke práce. Po odchode M. Vořechovej-
Vejvodovej riadil technickú a umeleckú stránku výroby jej žiak Anton Novotný“ (Michalides, 
P., 1984, s. 254). 

 K rozvoju modranskej keramiky významne prispel aj J. Ludvig, ktorý priniesol do výroby 
klinčeky, mriežky, ružičky, tulipány, jelene a iné vzory. Keď Heřman Landsfeld pôsobil ako 
vedúci dielne, v roku 1923 zreorganizoval podnik Slovenská keramika, pri ktorom bola v roku 
1924 zriadená keramická škola. Ďalšie vedenie podniku prenechal J. Prochádzkovi. S 
Landsfeldom spolupracoval významný keramický sochár I. Liebscher, ktorý pôsobil v Modre 
ako technický riaditeľ a  zaviedol maľbu kachieľ i jedálenských súprav. Landsfeld si po 
odchode zo Slovenska v  roku 1939 založil vlastnú keramickú dielňu v Strážnici na Morave 
(Michalides, P., 1984).  

Od roku 1923 pracoval v Modre vyučený hrnčiar a maliar keramiky J. Znoj, ktorý bol 
neskôr sochárom. Svoj talent prejavil v drobných keramických plastikách zvieracích figúr. Od 
roku 1929 bol v Modre umeleckým vedúcim keramický sochár E. Liebscher, ktorý vnášal do 
modranskej produkcie rakúske prvky, ktoré sa s menšími neúspechmi udržali vo výrobe len 
krátky čas (Michalides, P., 1984). Jeho žiakom bol Ignác Bizmayer, ktorý bol po dlhé roky 
významným figurálnym keramikárom a celú svoju tvorbu venoval oslave slovenských 
ľudových tradícií. V roku 1982 bol menovaný za národného umelca (Petrakovičová, A., 2007) 

V roku 1931 viedla J. Horová – Kováčiková v  Modre Kurz umeleckých remesiel, ktorého 
cieľom bolo ručné tvarovanie dutej stolovej keramiky, drobný šperk a interiérová plastika. Od 
roku 1936 pracoval v Modre ako technický poradca Ľ. Gerhardt, ktorý sa zaslúžil 
o vybudovanie retušovne a rozšírenie kachliarskeho oddelenia (Michalides, P., 1984). 
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V roku  1952  bola Slovenská keramika začlenená do Zväzu výrobných družstiev, čím 
prijala názov Slovenská ľudová majolika v Modre, ktorý nesie dodnes. Slovenská ľudová 
majolika sa v súčasných spoločenských podmienkach stala šíriteľkou národnej kultúry, ktorá je 
zameraná na export svojich výrobkov vyrábaných súčasnými keramikármi vyučenými 
u spomenutých majstrov. Medzi najznámejších súčasných reprezentantov modranskej keramiky 
nielen doma, ale aj v zahraničí patrí Ľudovít Ďureje, Jozef Franko, Slavomíra Bázliková, 
Marián Liška a ďalší. V zmysle obnovenia starých tradícií bol v roku 1994 založený Cech 
slovenských keramikárov (Petrakovičová, A., 2007).                   

 MODROTLAČ je bavlnená tkanina farbená indigom a potiahnutá tlačeným, prevažne 
bielym vzorom. Jej synonymum je modrá tlač, nazývaná tiež kyanotypia.  

 

 

 

 

 

 

 
Rezervou, to znemená zamedzenie farbenia látky v mieste vzoru. Tou sa docieli 

negatívne vzorovanie. Viazanie uzlíkov, kamienkov a  batikovanie boli najstaršími, 
ale zriedkavými spôsobmi rezerváže. Pri výrobe modrotlače sa ako rezerváž používala krycia 
kaša – pap, ktorá sa ručne nanášala tlačením na vyvarené a  naškrobené plátno pomocou 
modrotlačiarskych foriem. Botík - Slavkovský (1995) píšu, že: „potlačené plátno sa po 
zaschnutí farbilo ponorením do kadí naplnených indigovým roztokom (kypa). Rezerva sa 
odstraňovala praním v roztoku kyseliny sírovej. Usušené plátno sa mangľovalo. Čím bol 
mangeľ ťažší, tým bolo plátno lesklejšie a vzor výraznejší“ (Botík, J.,- Slavkovský, P., 1995, s. 
369) Veľké vzory, ktoré boli tlačené ručne formami z  hruškového, orechového, javorového 
alebo slivkového dreva, boli staršie a pôvodné. Formami s  vybíjanými mosadznými drôtikmi a  
plieškami, ktoré boli trvanlivejšie pre tlač strojom, sa tlačili už novšie, drobnejšie vzory. 
Pomocou rozličných rezerv sa okrem modro-bielej modrotlače vyrábala modrotlač so žltým, 
zeleným, bledomodrým alebo oranžovým dekórom.    

Z územia Slovenska je zachovaná najstaršia modrotlač pochádzajúca z Kremnice z roku 
1783  a z  Dobšinej z roku 1784. Botík - Slavkovský (1995) uvádzajú, že: „modrotlač 
v polovici 19. storočia prenikla do ľudového odevu a bytového textilu, odkiaľ sa postupne 
rozvetvila do rozmanitých podôb rôznych lokalít. Zľudovenie modrotlače sa prejavilo 
v štylizácii dekoru a jeho bohatom rozvrstvení podľa lokalitných špecifík“ (Botík, J.,- 
Slavkovský, P., 1995, s. 369). Modrotlačiarstvo je druh farbiarstva zameraný na výrobu 
modrotlače, ktorá na Slovensko prenikla pravdepodobne z  Nemecka v 18. storočí. Na 
Slovensku sa dodnes zachovala dielňa v Púchove, ktorá pracuje pre Detvu a ÚĽUV.  
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X. Metodické pokyny na prácu s  pracovnými listami s autokorekciou 
  

Desiata kapitola ponúka učiteľovi metodické pokyny k vypracovávaniu úloh, ktoré sú 
pre žiakov spracované zaujímavou formou v pracovných listoch s autokorekciou v pracovnom 
zošite. Pracovný zošit je druhou publikáciou s názvom "Poznávanie Slovenska v ranej edukácii 
II. časť. 

Pri tvorbe úloh autorky vychádzali z  edukačných obsahov predprimárneho a  primárneho 
vzdelávania, určené Štátnymi vzdelávacími programami pre predprimárne a primárne 
vzdelávanie. V rámci zachovania kontinuity edukačných obsahov a dodržiavania zásady 
primeranosti veku deti, boli úlohy rozdelené do troch kategórií, ktorými sú jednotlivé úlohy 
označené. Zároveň symboly vyjadrujú aj stupeň náročnosti danej úlohy. Úlohy je možné 
vypracovávať v ktorejkoľvek časti edukačného procesu i v mimoškolských aktivitách. Pri 
každej úlohe sú symbolom naznačené pomôcky, s ktorými žiak môže pracovať. Pri práci si 
rozvíjajú poznanie, povedomie, schopnosti,  zručnosti a nadobúdajú základné kompetencie 
určené Štátnymi vzdelávacími programami predprimárnej a primárnej edukácie. Vo 
vzdelávacom obsahu sú integrované obsahy prierezových tém, aj obsahy vzdelávacích oblastí a 
jednotlivých predmetov. 

Vekové kategórie žiakov:  

        I. kategória: žiaci vo veku 5 - 6 rokov  
II. kategória: žiaci vo veku 7 - 8 rokov  
III. kategória: žiaci vo veku 9 - 10 rokov  

Prierezové témy pre predprimárne vzdelávanie: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana 
života a zdravia, dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 
environmentálna výchova, výchova k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej a čitateľskej 
gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie a rozvíjanie 
digitálnej gramotnosti, mediálna výchova.  

Prierezové témy pre primárne vzdelávanie: dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v 
cestnej premávke, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, 
multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 
tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

V  kognitívnej oblasti si žiaci rozvíjajú a nadobúdajú: 
� poznatky o hradoch a zámkoch Slovenska; 
� poznatky o slovenských jaskyniach; 
� poznatky o najzaujímavejších mostoch Slovenska; 
� poznatky o slnečných kolektoroch a  možnostiach ich využívania; 
� poznatky o spôsobe zaobchádzania s elektrickými spotrebičmi, a  možnostiach ich 

využívania v živote človeka; 
� poznatky o obci Cerová, v ktorej sa nachádza prvý veterný park na Slovensku; 
� poznatky o veterných turbínach -vrtuliach a možnostiach ich  využívania v živote človeka; 
� poznatky o kvetov rastúcich v slovenských horách (Vysoké Tatry, Nízke Tatry a iné); 
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� poznatky o zvieratách i vtákoch žijúcich v slovenských horách (Vysoké Tatry, Nízke Tatry a 
iné); 

�  poznatky lesoch a ich význame v živote človeka; 
� poznatky o listnatých a ihličnatých stromoch typických pre územie Slovenska; 
� poznatky o modranskej keramike, o modrotlači; 
� matematické schopnosti z oblasti počítania prvkov, vyhľadávania a ich grafického 

znázorňovania; 
� schopnosti orientácie na ploche pomocou prísloviek miesta;  
� schopnosti pravo-ľavej orientácie na ploche; – poznať, čo je riadok a čo je stĺpec; 
� schopnosti orientácie v priestore, orientácie v labyrinte; 
� schopnosti s manipuláciou s obrázkami; vyhľadávania dvojíc, porovnávania počtu - viac, 

menej, rovnako;  
� schopnosti určovať a porovnávať dĺžku ciest v labyrinte; 
� schopnosti stupňovať prídavné mená – krátky, dlhší, najdlhší, skladania slov z písmen;  
� poznatky o farbách, ich kombináciách pri maľbe; 
� schopnosti rozlišovať podobnosť a rozdielnosť predmetov aj tvarov; 
� poznatky o číslach, priraďovanie k prvkom; 
� poznatky o plošných geometrických tvaroch; 
� poznatky o priestorových tvaroch – guľa, hranol, štvorec, kužeľ; 
� schopnosti o určovaní dĺžky slov; o rozlišovaní grafickej podobnosti a odlišnosti slov; 
� schopnosti aktívneho počúvania, kritického, hodnotiaceho i divergentného myslenia; 
� schopnosti rozvíjať pozornosť, pamäť, myslenie, reč; 
� komunikačné zručnosti, predstavivosť, fantáziu a tvorivosť. 

 
V  socio - emocionálnej oblasti si žiaci rozvíjajú a nadobúdajú: 
� schopnosti aktívneho počúvania; 
� komunikačné zručnosti; 
� schopnosť vyjadrovať vlastné pocity;  
� schopnosti sebahodnotenia;  
� slovnú zásobu; 
� správnu výslovnosť hlások; 
� schopnosti analyticko-syntetických činností pri práci so slovami; 
� schopnosti pochopiť prehru a tešiť sa z výhry druhých; 
� schopnosti určovať hlásky v slovách  a vytvárať ďalšie slová na začínajúcu sa hlásku; 
� schopnosti stupňovania prídavných mien 
� schopnosti vyvárať si pozitívny vzťah k histórii, k prírode, k technike;  

 
V  perceptuálno - motorickej oblasti si žiaci rozvíjajú a nadobúdajú: 

 elementárne zručnosti potrebné na prácu s počítačom: koordinácia zraku a hmatu (oko - 
ruka);  

 schopnosti správneho držania grafického materiálu a práce s ním – pastelky, tenkej fixky, 
ceruzky, pečiatky, voskovky, zmizíka, štetca; 

 zručnosti kresliť tenkou fixkou po celej ploche, maľovať atramentom po celej ploche; 
 zručnosti kresliť zmizikom po celej ploche, písanie písmen, tvarov, číslic;   
 zručnosti kresliť vysoké horné oblúky, nízke viazané oblúky, krátke zvislé línie; 
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 zručnosti kresliť dlhé vodorovné línie, krátke vodorovné línie, šikmé lomené línie; 
 zručnosti kresliť krátke šikmé línie, oblúky vľavo, kruhy vpravo; 
 zručnosti kresliť rôzne tvary (srdce, hviezda, šípka, podkova, kosoštvorec, smajlík a iné); 
 zručnosti kresliť nepravidelné línie od jedného bodu k druhému; 
 zručnosť správneho vyfarbovania bez prechodu cez líniu 
 zručnosti pri strihaní po línii; 
 zručnosti pri skladaní celku z rozstrihaných častí; 
 zručnosti pri vytrhávaní a lepení tvarov do predkresleného tvaru, na podložku a pod. 
 

Zoznam pomôcok potrebných k práci pri plnení jednotlivých úloh v pracovných listoch:  
pastelky, centrofixy, farebný papier, tenké farebné fixy, ceruzky, nožnice, lepidlo, voskovky, 
biela prstová farba, modrý papier, autokorektívne karty v  printovej a  počítačovej podobe, 
pečiatky, laminovacie fólie, kartičky so symbolmi, slovná banka – kartičky so slovami, kartičky 
s číslami, plánik so symbolmi a  farbami, obrázky mostov, vytlačené tabuľky, obrázky kvetov 
so slovami, obrázky kvetov bez slov, obrázky zvierat, obrázky stromov so slovami, obrázky 
listov, prírodné listy, obrázky šušiek, šušky ako prírodný materiál, obrázky významných 
osobností Slovenska, obrázkové predlohy, magnetická tabuľa, magnety, počítač, internet, 
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obdĺžnika, makety šálky, taniera, lyžice, vidličky a noža, makety šiat a sukne, zmizík, štetec, 
atrament a mnohé iné, zvolené podľa potreby práce učiteľa a žiakov.  
 
Skratky a  značky k  jednotlivým pracovným listom, pexesám a  obrázkom:  

y PL            – pracovný list - každý má svoje číslo; 

y AK          – autokorektívna karta k pracovnému listu s určeným číslom; 

y I, II, III  – kategória- stupeň náročnosti úlohy podľa veku žiaka (podľa s. 94); 

y �            – práca s počítačom - použiť priložené CD; 

y �           – práca s nožnicami; 

y �      -- laminátor; 
y �         – práca s farbami;  

y �      – práca s perom, ceruzou, pastelkami, fixami a pod.; 

y 	     – práca s knihou, encyklopédiou  a pod.; 
y "      – poznámky k práci učiteľa/ky; 
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                    PPPooozzznnnááávvvaaannniiieee   SSSlllooovvveeennnssskkkaaa   

   
 

Úloha pre žiaka - I., II kategória:                                                                       
Vyhľadaj Bratislavský hrad a pod každým obrázkom Bratislavského hradu vyfarbi 
hviezdu žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Bratislavského hradu 
na pracovnom liste. Do tabuľky napíš fixkou slová BRATISLAVSKÝ  HRAD  podľa 
predlohy. Pri písaní slov vynechaj okno s tvarom /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK1). Za splnenú úlohu 
sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a pomenuj ostatné hrady. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch, porozprávaj to ostatným.  
Z (PL2) vyber kartičku, na ktorej  je taký istý počet hviezd ako počet obrázkov s 
Bratislavským hradom v (PL1) a hviezdy v kartičke vyfarbi. Vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet hviezd ako je počet písmen v  slove BRATISLAVSKÝ 
a v slove HRAD. Hviezdy v kartičkách vyfarbi. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK2). Za splnenú úlohu sa odmeň napr. pečiatkou, ktorú máte 
v škole. 
Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK1,2), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s hviezdami (PL2), slovná banka k (PL1). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s hviezdami (PL2), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky, odkiaľ si ich žiak vyberá k práci s pracovným listom. 
Rovnako 2x zalaminuje a rozstrihá hrady a zámky, pod ktoré si dopíše názvy (PL1).  
Pri riešení úlohy žiak vyhľadáva názov hradu na kartičke, ktorá je podľa potreby 
predkladaná žiakom ako predloha a podľa nej žiak prepíše názov hradu do tabuľky. 
Ak žiak vie písať slová, nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka slovne zadá žiakom 
inštrukcie k  úlohám v (PL1). Pri kontrole správnosti riešenia úloh poskytne žiakom 
autokorektívnu kartu (AK1). V závere realizuje reflexiu.   

               Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória:  
Vyhľadaj Bratislavský hrad a pod každým obrázkom Bratislavského hradu vyfarbi 
myškou počítača hviezdu žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky 
Bratislavského hradu  na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL2) v počítači kartičku 
s takým istým počtom hviezd, koľko je obrázkov Bratislavského hradu a myškou 
vyfarbi hviezdy žltou farbou. Vyhľadaj v (PL2) v počítači kartičky, na ktorých je taký 
istý počet hviezd ako je počet písmen v slove BRATISLAVSKÝ a v slove HRAD. 
Hviezdy vyfarbi myškou počítača červenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou 
klávesnice počítača slová BRATISLAVSKÝ HRAD. Pri písaní slov vynechaj okno 
s tvarom /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK1,2), ktorá je v počítači, alebo, ktorú má pani učiteľka 
v printovej podobe. Za splnenie úlohy sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, pomenuj ostatné 
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kartičky s hviezdami (PL2), slovná banka k (PL1). 
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Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s hviezdami (PL2), rozstrihá ich a vloží do 
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hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to 
ostatným.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK1, 2), slovná banka (PL1).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v PL 1 v počítači. Pri kontrole správnosti 
riešenia úloh poskytne žiakom v počítači, resp. v printovej podobe autokorektívnu 
kartu (AK1) v závere realizuje reflexiu. Práca  na úlohách v počítači je možná ako 
individuálna aj skupinová za pomoci učiteľa/ky, so snahou postupne aktivitu prenášať 
na samotných žiakov. Pri hodnotení učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť hodnotiaceho 
smajlíka.  
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači už 
samostatne, vo dvojiciach, či frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho 
smajlíka. V prípade potreby učiteľ/ka uplatňuje individuálny prístup. Žiaci si môžu 
vytvárať prezentácie o  hradoch, ktoré budú postupne dopĺňať v priebehu učenia sa a 
poznávania obsahu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj v iných vyučovacích 
predmetoch. Spracované úlohy ponúkajú učiteľom voľný priestor pre jeho najrôznejšie 
využitie. Závisí to však od nadobudnutých kompetencií a vekovej kategórie žiakov. 
Pri práci s pracovnými listami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky, 
nielen PC.  

____________________________________________________________________________________________ 

Úloha pre žiaka - I., II. kategória:  
Vyfarbi správny počet krúžkov podľa toho, koľko veží má Bratislavský hrad. Napíš 
počet veží číslom pod krúžky. Ak potrebuješ predlohu, môžeš ju použiť. Povedz,                                                                                                                                                                     
na ktorý tvar sa ti podobá Bratislavský hrad a ten tvar vyfarbi.                                      
Vytlieskaj slovo Bratislavský hrad. Počet slabík zakresli oblúčikmi. Vyfarbi podľa 
predkresleného vzoru rovnakou farbou oblúčiky jedného slova a druhou farbou 
oblúčiky - slabiky druhého slova. Zisti a povedz, v ktorom meste sa nachádza 
Bratislavský hrad. Do prázdneho rámika napíš názov mesta. Prečítaj slovo, ktoré si 
napísal. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK3), slovná banka (PL3), pečiatky, 
kartičky s číslami. 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL3. Učiteľ/ka pripraví žiakom 
zalaminované kartičky s číslami od 0 do 10, ktoré použije ako vzor pre deti pri písaní 
čísel k úlohe v pracovnom liste. Učiteľ/ka zalaminuje a  rozstrihá názvy miest 2x 
(PL3), pričom žiak vyhľadá podľa predlohy slovo Bratislava, ktoré napíše do 
prázdneho tvaru vedľa obrázka Bratislavy. Ak žiak vie písať slová a čísla, nepotrebuje 
predlohu. Pre kontrolu správnosti učiteľ/ka poskytne žiakom autokorektívnu kartu 
(AK3) a zrealizuje so žiakmi reflexiu. 
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čísel k úlohe v pracovnom liste. Učiteľ/ka zalaminuje a  rozstrihá názvy miest 2x 
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              Úloha pre žiaka - I. a II. kategória:        
Vyhľadaj Bojnický zámok a pod každým obrázkom Bojnického zámku vyfarbi 
podkovu zelenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Bojnického 
zámku v pracovnom liste. Do tabuľky napíš fixkou slová BOJNICKÝ ZÁMOK. 
Môžeš použiť predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom /. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK4). Za 
splnenie úlohy sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v  škole. Zisti a pomenuj ostatné hrady 
a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to 
ostatným.    
Z (PL5) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet podkov ako je počet obrázkov s 
Bojnickým zámkom v pracovnom liste (PL4) a oblúčiky v kartičke na (PL5) vyfarbi. 
Vyber karty v (PL5), na ktorých je taký istý počet podkov ako je počet písmen v slove 
BOJNICKÝ a v slove ZÁMOK. Oblúčiky na kartičkách vyfarbi. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK5). Za splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou, 
ktorú máte v škole.             
Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK4,5), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s podkovami (PL5), slovná banka (PL4).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s  podkovami (PL5), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky, odkiaľ si ich žiak vyberie k práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL4). Žiak si vyhľadá 
názov zámku na kartičke, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov zámku prepíše 
do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom 
inštrukcie k úlohám v (PL4). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy usmerní žiakov 
na prácu s autokorektívnou kartou (AK4) a zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória:  
V (P4) vyhľadaj Bojnický zámok a pod každým obrázkom Bojnického zámku vyfarbi 
myškou počítača podkovu zelenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú v 
pracovnom liste obrázky Bojnického zámku. Vyhľadaj v  (PL5) v počítači kartičku 
s takým istým počtom podkov, koľko je na pracovnom liste obrázkov Bojnického 
zámku. Vyfarbi myškou počítača podkovy zelenou farbou. Vyhľadaj v (PL5) 
v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet podkov ako je počet písmen v slove 
BOJNICKÝ a v slove ZÁMOK. Vyfarbi pomocou myšky počítača podkovy modrou 
farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová BOJNICKÝ ZÁMOK. 
Ak potrebuješ, pomôž si predlohou. Pri písaní slov vynechaj okno s tvarom lomítko 
(/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK5). Za splnenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to spolužiakom.  
Pomôcky: počítač, pracovný list (PL4,5), autokorektívna karta (AK4,5) v počítači 
alebo v printovej podobe, slovná banka z (PL4). 
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              Úloha pre žiaka - I. a II. kategória:        
Vyhľadaj Bojnický zámok a pod každým obrázkom Bojnického zámku vyfarbi 
podkovu zelenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Bojnického 
zámku v pracovnom liste. Do tabuľky napíš fixkou slová BOJNICKÝ ZÁMOK. 
Môžeš použiť predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom /. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK4). Za 
splnenie úlohy sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v  škole. Zisti a pomenuj ostatné hrady 
a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to 
ostatným.    
Z (PL5) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet podkov ako je počet obrázkov s 
Bojnickým zámkom v pracovnom liste (PL4) a oblúčiky v kartičke na (PL5) vyfarbi. 
Vyber karty v (PL5), na ktorých je taký istý počet podkov ako je počet písmen v slove 
BOJNICKÝ a v slove ZÁMOK. Oblúčiky na kartičkách vyfarbi. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK5). Za splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou, 
ktorú máte v škole.             
Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK4,5), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s podkovami (PL5), slovná banka (PL4).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s  podkovami (PL5), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky, odkiaľ si ich žiak vyberie k práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL4). Žiak si vyhľadá 
názov zámku na kartičke, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov zámku prepíše 
do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom 
inštrukcie k úlohám v (PL4). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy usmerní žiakov 
na prácu s autokorektívnou kartou (AK4) a zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória:  
V (P4) vyhľadaj Bojnický zámok a pod každým obrázkom Bojnického zámku vyfarbi 
myškou počítača podkovu zelenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú v 
pracovnom liste obrázky Bojnického zámku. Vyhľadaj v  (PL5) v počítači kartičku 
s takým istým počtom podkov, koľko je na pracovnom liste obrázkov Bojnického 
zámku. Vyfarbi myškou počítača podkovy zelenou farbou. Vyhľadaj v (PL5) 
v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet podkov ako je počet písmen v slove 
BOJNICKÝ a v slove ZÁMOK. Vyfarbi pomocou myšky počítača podkovy modrou 
farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová BOJNICKÝ ZÁMOK. 
Ak potrebuješ, pomôž si predlohou. Pri písaní slov vynechaj okno s tvarom lomítko 
(/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK5). Za splnenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to spolužiakom.  
Pomôcky: počítač, pracovný list (PL4,5), autokorektívna karta (AK4,5) v počítači 
alebo v printovej podobe, slovná banka z (PL4). 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL4) v počítači. Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK4), a v závere 
zrealizuje reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pri práci s pracovným 
listom v počítači pristupovať individuálne. Úlohu môže so žiakmi vypracovávať 
frontálne, aj v skupinách. Na začiatku úlohy preberá aktivitu učiteľ/ka, neskôr  ju 
prenáša na žiakov. Hodnotiaceho smajlíka im podľa potreby môže  nakresliť.  
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy z pracovného listu v počítači samostatne, vo 
dvojici, alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. Učiteľ/ka 
individuálne pristupuje k žiakom, ktorí potrebujú usmernenie. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentácie o  hradoch, ktoré si priebežne dopĺňajú. Úlohy a  prácu s pracovnými 
listami môže učiteľ/ka využiť aj na  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list 
ponúka priestor pre rôznorodé využitie. Závisí to od tvorivosti, flexibility učiteľ/ka 
a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh z pracovného listu môže využívať 
aj iné digitálne pomôcky. 

___________________________________________________________________________ 

Úloha pre žiaka – I., II.  kategória:  
              Vyhľadaj hrad Červený Kameň a pod každým obrázkom hradu Červený Kameň 

vyfarbi praclík fialovou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu 
Červený Kameň v pracovnom liste (PL6). Do tabuľky napíš fixkou slová HRAD 
ČERVENÝ KAMEŇ. Ak potrebuješ použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  
tvarom /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK6), či si úlohu vyriešil správne. Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Ak 
vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Zisti niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 

              Z (PL7) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet praclíkov ako počet obrázkov 
hradu Červený Kameň na pracovnom liste (PL6). Vyber kartičky, na ktorých je taký 
istý počet praclíkov ako je počet písmen v slovách HRAD  ČERVENÝ  KAMEŇ.   

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK6,7), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s praclíkmi (PL7), slovná banka (PL6).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s praclíkmi (PL7), rozstrihá ich a vloží do sáčku 
alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri plnení úlohy. Učiteľ/ka zalaminuje a 
rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL6). Žiak si musí nájsť názov hradu  na 
kartičke, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa predlohy názov hradu prepíše do tabuľky. 
Ak žiak vie písať slová, nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie 
k úlohám v (PL6,7). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy, usmerní žiakov na 
autokorektívnu kartu (AK6,7) a zrealizuje so žiakmi reflexiu. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL4) v počítači. Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK4), a v závere 
zrealizuje reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pri práci s pracovným 
listom v počítači pristupovať individuálne. Úlohu môže so žiakmi vypracovávať 
frontálne, aj v skupinách. Na začiatku úlohy preberá aktivitu učiteľ/ka, neskôr  ju 
prenáša na žiakov. Hodnotiaceho smajlíka im podľa potreby môže  nakresliť.  
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy z pracovného listu v počítači samostatne, vo 
dvojici, alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. Učiteľ/ka 
individuálne pristupuje k žiakom, ktorí potrebujú usmernenie. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentácie o  hradoch, ktoré si priebežne dopĺňajú. Úlohy a  prácu s pracovnými 
listami môže učiteľ/ka využiť aj na  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list 
ponúka priestor pre rôznorodé využitie. Závisí to od tvorivosti, flexibility učiteľ/ka 
a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh z pracovného listu môže využívať 
aj iné digitálne pomôcky. 

___________________________________________________________________________ 

Úloha pre žiaka – I., II.  kategória:  
              Vyhľadaj hrad Červený Kameň a pod každým obrázkom hradu Červený Kameň 

vyfarbi praclík fialovou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu 
Červený Kameň v pracovnom liste (PL6). Do tabuľky napíš fixkou slová HRAD 
ČERVENÝ KAMEŇ. Ak potrebuješ použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  
tvarom /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK6), či si úlohu vyriešil správne. Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Ak 
vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Zisti niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 

              Z (PL7) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet praclíkov ako počet obrázkov 
hradu Červený Kameň na pracovnom liste (PL6). Vyber kartičky, na ktorých je taký 
istý počet praclíkov ako je počet písmen v slovách HRAD  ČERVENÝ  KAMEŇ.   

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK6,7), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s praclíkmi (PL7), slovná banka (PL6).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s praclíkmi (PL7), rozstrihá ich a vloží do sáčku 
alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri plnení úlohy. Učiteľ/ka zalaminuje a 
rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL6). Žiak si musí nájsť názov hradu  na 
kartičke, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa predlohy názov hradu prepíše do tabuľky. 
Ak žiak vie písať slová, nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie 
k úlohám v (PL6,7). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy, usmerní žiakov na 
autokorektívnu kartu (AK6,7) a zrealizuje so žiakmi reflexiu. 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj hrad Červený Kameň a pod každým obrázkom hradu Červený Kameň 
vyfarbi myškou počítača praclík fialovou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky hradu Červený Kameň na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL7) v počítači  
kartičku s takým istým počtom praclíkov, koľko je na pracovnom liste (PL6) obrázkov 
hradu Červený Kameň a vyfarbi na nej myškou počítača praclíky fialovou farbou. 
Vyhľadaj v (PL7) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet praclíkov ako je 
počet písmen v slovách HRAD ČERVENÝ KAMEŇ. Vyfarbi myškou počítača 
praclíky červenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová 
HRAD ČERVENÝ KAMEŇ. Ak potrebuješ pomôcť, použi predlohu. Pri písaní slov 
vynechaj okno s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa 
autokorektívnej karty (AK6) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Za správne 
splnenie úloh sa odmeň smajlíkom, ktorý vyjadruje tvoj úspech.  

              Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK6, 7), slovná banka (PL6). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL6) v počítači. Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy učiteľ/ka poskytne žiakom v počítači autokorektívnu kartu (AK6) a 
zrealizuje reflexiu. K žiakom v materskej škole môže pri práci s pracovným listom 
v počítači pristupovať individuálne, frontálne aj skupinovo. Na začiatku úlohy preberá 
aktivitu na seba, neskôr  ju prenáša na žiakov. Hodnotiaceho smajlíka im pomôže 
nakresliť.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači a to 
buď samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Samostatne sa ohodnotia smajlíkom. 
V prípade potreby učiteľ/ka pristupuje k žiakom individuálne. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú môžu priebežne dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Práca na úlohách v 
pracovných  listoch ponúka rôznorodé využitie, čo závisí od kompetencií učiteľ/ka 
a od vekovej kategórie žiakov v triede. Na prácu s pracovným listom je možné 
využívať aj iné digitálne pomôcky.  

__________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Vyhľadaj hrad Strečno a pod každým obrázkom hradu Strečno vyfarbi valec žltou 
farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu Strečno v pracovnom liste 
(P8). Do tabuľky napíš fixkou slová HRAD STREČNO. Ak potrebuješ predlohu, 
použi ju. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK8) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. 
Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a  pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Z (PL9) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet valcov ako počet obrázkov hradu 
Strečno na pracovnom liste (PL8). Vyber kartičky z (PL9), na ktorých je taký istý 
počet valcov ako je počet písmen v slove HRAD a v slove STREČNO. Valce v 
kartičkách vyfarbi. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK9). 
Za splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole.             
Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK8,9), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s valcami (PL9), slovná banka (PL8). 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj hrad Červený Kameň a pod každým obrázkom hradu Červený Kameň 
vyfarbi myškou počítača praclík fialovou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky hradu Červený Kameň na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL7) v počítači  
kartičku s takým istým počtom praclíkov, koľko je na pracovnom liste (PL6) obrázkov 
hradu Červený Kameň a vyfarbi na nej myškou počítača praclíky fialovou farbou. 
Vyhľadaj v (PL7) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet praclíkov ako je 
počet písmen v slovách HRAD ČERVENÝ KAMEŇ. Vyfarbi myškou počítača 
praclíky červenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová 
HRAD ČERVENÝ KAMEŇ. Ak potrebuješ pomôcť, použi predlohu. Pri písaní slov 
vynechaj okno s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa 
autokorektívnej karty (AK6) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Za správne 
splnenie úloh sa odmeň smajlíkom, ktorý vyjadruje tvoj úspech.  

              Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK6, 7), slovná banka (PL6). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL6) v počítači. Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy učiteľ/ka poskytne žiakom v počítači autokorektívnu kartu (AK6) a 
zrealizuje reflexiu. K žiakom v materskej škole môže pri práci s pracovným listom 
v počítači pristupovať individuálne, frontálne aj skupinovo. Na začiatku úlohy preberá 
aktivitu na seba, neskôr  ju prenáša na žiakov. Hodnotiaceho smajlíka im pomôže 
nakresliť.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači a to 
buď samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Samostatne sa ohodnotia smajlíkom. 
V prípade potreby učiteľ/ka pristupuje k žiakom individuálne. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú môžu priebežne dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Práca na úlohách v 
pracovných  listoch ponúka rôznorodé využitie, čo závisí od kompetencií učiteľ/ka 
a od vekovej kategórie žiakov v triede. Na prácu s pracovným listom je možné 
využívať aj iné digitálne pomôcky.  

__________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Vyhľadaj hrad Strečno a pod každým obrázkom hradu Strečno vyfarbi valec žltou 
farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu Strečno v pracovnom liste 
(P8). Do tabuľky napíš fixkou slová HRAD STREČNO. Ak potrebuješ predlohu, 
použi ju. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK8) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. 
Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a  pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Z (PL9) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet valcov ako počet obrázkov hradu 
Strečno na pracovnom liste (PL8). Vyber kartičky z (PL9), na ktorých je taký istý 
počet valcov ako je počet písmen v slove HRAD a v slove STREČNO. Valce v 
kartičkách vyfarbi. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK9). 
Za splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole.             
Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK8,9), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky s valcami (PL9), slovná banka (PL8). 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s valcami (PL9), rozstrihá ich a vloží do sáčku 
alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri práci s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL8). Žiak si musí nájsť názov 
hradu  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov hradu 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL8). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy 
poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK8) a zrealizuje so žiakmi reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj hrad Strečno a pod každým obrázkom hradu Strečno vyfarbi myškou 
počítača valec žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu Strečno 
na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL9) v počítači kartičku s takým istým počtom 
valcov, koľko je na pracovnom liste obrázkov  hradu Strečno. Vyfarbi na nej myškou 
počítača valce žltou farbou. Vyhľadaj v (PL9) kartičky, na ktorých je taký istý počet 
valcov ako je počet písmen v slove HRAD a v slove STREČNO. Vyfarbi na nich 
myškou počítača valce zelenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice slová 
HRAD STREČNO. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno 
s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK 
9) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ohodnoť sa smajlíkom. Ak vieš, pomenuj 
ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, 
porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK8, 9), slovná banka (PL8). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL8) v počítači. Pri kontrole, či žiak 
správne vyriešil úlohu poskytne autokorektívnu kartu (AK8). So žiakmi zrealizuje 
reflexiu. K žiakom v materskej škole môže podľa potreby pristupovať individuálne. 
Aktivitu spočiatku preberá na seba, postupne necháva žiakov pracovať samostatne. 
Hodnotiaceho smajlíka im učiteľ/ka pomôže nakresliť. 
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. Učiteľ/ka 
v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú si priebežne dopĺňajú. Učiteľ/ka môže pracovný 
list využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre jeho 
najrôznejšie využitie, čo závisí od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
              Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

Vyhľadaj Kežmarský zámok a pod každým obrázkom Kežmarského zámku vyfarbi 
mesiac žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Kežmarského zámku 
na pracovnom liste. Z (PL11) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet mesiacov ako 
je počet obrázkov Kežmarského zámku v pracovnom liste. Vyber z (PL11) kartičky, 
na ktorých je taký istý počet mesiacov ako je počet písmen v slove KEŽMARSKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová KEŽMARSKÝ ZÁMOK. Podľa 
potreby použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s valcami (PL9), rozstrihá ich a vloží do sáčku 
alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri práci s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL8). Žiak si musí nájsť názov 
hradu  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov hradu 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL8). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy 
poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK8) a zrealizuje so žiakmi reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj hrad Strečno a pod každým obrázkom hradu Strečno vyfarbi myškou 
počítača valec žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky hradu Strečno 
na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL9) v počítači kartičku s takým istým počtom 
valcov, koľko je na pracovnom liste obrázkov  hradu Strečno. Vyfarbi na nej myškou 
počítača valce žltou farbou. Vyhľadaj v (PL9) kartičky, na ktorých je taký istý počet 
valcov ako je počet písmen v slove HRAD a v slove STREČNO. Vyfarbi na nich 
myškou počítača valce zelenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice slová 
HRAD STREČNO. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno 
s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK 
9) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ohodnoť sa smajlíkom. Ak vieš, pomenuj 
ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, 
porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK8, 9), slovná banka (PL8). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL8) v počítači. Pri kontrole, či žiak 
správne vyriešil úlohu poskytne autokorektívnu kartu (AK8). So žiakmi zrealizuje 
reflexiu. K žiakom v materskej škole môže podľa potreby pristupovať individuálne. 
Aktivitu spočiatku preberá na seba, postupne necháva žiakov pracovať samostatne. 
Hodnotiaceho smajlíka im učiteľ/ka pomôže nakresliť. 
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. Učiteľ/ka 
v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú si priebežne dopĺňajú. Učiteľ/ka môže pracovný 
list využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre jeho 
najrôznejšie využitie, čo závisí od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
              Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

Vyhľadaj Kežmarský zámok a pod každým obrázkom Kežmarského zámku vyfarbi 
mesiac žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Kežmarského zámku 
na pracovnom liste. Z (PL11) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet mesiacov ako 
je počet obrázkov Kežmarského zámku v pracovnom liste. Vyber z (PL11) kartičky, 
na ktorých je taký istý počet mesiacov ako je počet písmen v slove KEŽMARSKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová KEŽMARSKÝ ZÁMOK. Podľa 
potreby použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
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slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK11). Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a pomenuj ostatné 
hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to 
ostatným. 

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK10,11), pečiatky, laminovacia 
fólia,  kartičky  s mesiacmi (PL10,11), slovná banka (PL10). 

  
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom  kartičky s mesiacmi (PL11), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky, odkiaľ si ich žiak vyberá pri plnení úloh v pracovnom liste. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL10). Žiak si nájde 
názov zámku na kartičke a  názov prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová 
nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL10). Pri 
kontrole správnosti vyriešenej úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK11) a 
zrealizuje so žiakmi reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj v (PL10) Kežmarský zámok a pod každým obrázkom Kežmarského zámku 
vyfarbi myškou počítača mesiac žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky Kežmarského zámku na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL11) v počítači  
kartičku s takým istým počtom mesiacov, koľko je na pracovnom liste obrázkov 
Kežmarského zámku a vyfarbi na nej myškou počítača mesiace žltou farbou. Vyhľadaj 
v (PL11) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet mesiacov ako je počet 
písmen v slove KEŽMARSKÝ a v slove ZÁMOK. Mesiace v (PL11) vyfarbi myškou 
počítača fialovou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová 
KEŽMARSKÝ ZÁMOK. Ak potrebuješ predlohu, môžeš ju použiť. Pri písaní slov 
vynechaj okno s tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa 
autokorektívnej karty (AK10) si skontroluj správnosť vyriešenej úlohy. Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK10,11),slovná banka (PL 10). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
 Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL10) v počítači. Pri kontrole  správnosti 
vyriešenia úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK10), zrealizuje reflexiu. K 
žiakom v materskej škole je potrebné pristupovať individuálne, alebo môže úlohy v 
pracovnom liste vypracovávať so žiakmi frontálne. Na začiatku preberá aktivitu na 
seba, je aktívna, ale postupne prenáša aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže 
žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka.  
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovnom liste (PL10) v počítači 
samostatne, vo dvojici, alebo frontálne. Samostatne sa ohodnotia smajlíkom. Učiteľ/ka 
v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Pracovný list môže využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch pretože ponúka učiteľovi/ke priestor pre ich 
najrôznejšie využitie. Závisí to však od nadobudnutých kompetencií a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky.  
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slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK11). Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a pomenuj ostatné 
hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to 
ostatným. 

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK10,11), pečiatky, laminovacia 
fólia,  kartičky  s mesiacmi (PL10,11), slovná banka (PL10). 

  
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom  kartičky s mesiacmi (PL11), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky, odkiaľ si ich žiak vyberá pri plnení úloh v pracovnom liste. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL10). Žiak si nájde 
názov zámku na kartičke a  názov prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová 
nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL10). Pri 
kontrole správnosti vyriešenej úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK11) a 
zrealizuje so žiakmi reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj v (PL10) Kežmarský zámok a pod každým obrázkom Kežmarského zámku 
vyfarbi myškou počítača mesiac žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky Kežmarského zámku na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL11) v počítači  
kartičku s takým istým počtom mesiacov, koľko je na pracovnom liste obrázkov 
Kežmarského zámku a vyfarbi na nej myškou počítača mesiace žltou farbou. Vyhľadaj 
v (PL11) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet mesiacov ako je počet 
písmen v slove KEŽMARSKÝ a v slove ZÁMOK. Mesiace v (PL11) vyfarbi myškou 
počítača fialovou farbou. Do tabuľky napíš pomocou klávesnice počítača slová 
KEŽMARSKÝ ZÁMOK. Ak potrebuješ predlohu, môžeš ju použiť. Pri písaní slov 
vynechaj okno s tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Podľa 
autokorektívnej karty (AK10) si skontroluj správnosť vyriešenej úlohy. Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK10,11),slovná banka (PL 10). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
 Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL10) v počítači. Pri kontrole  správnosti 
vyriešenia úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK10), zrealizuje reflexiu. K 
žiakom v materskej škole je potrebné pristupovať individuálne, alebo môže úlohy v 
pracovnom liste vypracovávať so žiakmi frontálne. Na začiatku preberá aktivitu na 
seba, je aktívna, ale postupne prenáša aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže 
žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka.  
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovnom liste (PL10) v počítači 
samostatne, vo dvojici, alebo frontálne. Samostatne sa ohodnotia smajlíkom. Učiteľ/ka 
v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Pracovný list môže využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch pretože ponúka učiteľovi/ke priestor pre ich 
najrôznejšie využitie. Závisí to však od nadobudnutých kompetencií a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky.  
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
              Vyhľadaj v (PL12) Oravský hrad a pod každým obrázkom Oravského hradu vyfarbi 

smajlíka modrou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Oravského hradu 
v pracovnom liste. Vyber kartičku z (PL13), na ktorej je taký istý počet smajlíkov ako 
počet obrázkov Oravského hradu na pracovnom liste (PL12). Z (PL13) vyber kartičky, 
na ktorých je taký istý počet smajlíkov ako je počet písmen v slove ORAVSKÝ 
a v slove HRAD. Do tabuľky napíš fixkou slová ORAVSKÝ HRAD. Podľa potreby 
použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK12). 
Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK12), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky so smajlíkmi (AK13), slovná banka (PL12). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky so smajlíkmi (PL13), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL12). Žiak si musí nájsť 
názov hradu  na kartičke s predlohou, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov 
hradu prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka 
zadá žiakom inštrukcie k  úlohám z (PL12). Pri kontrole správnosti vyriešenia úlohy, 
učiteľ/ka poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK12), zrealizuje reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj v (PL12) Oravský hrad a pod každým obrázkom vyfarbi myškou smajlíka 
modrou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Oravských hradov na 
pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL13) v počítači kartičku s takým istým počtom 
smajlíkov, koľko je na pracovnom liste obrázkov a vyfarbi na nej myškou smajlíkov 
modrou farbou. Vyhľadaj v (PL 13) kartičky, na ktorých je taký istý počet smajlíkov 
ako je počet písmen v slove ORAVSKÝ a v slove HRAD. Smajlíkov vyfarbi zelenou 
farbou. Do tabuľky napíš myškou slová ORAVSKÝ HRAD. Podľa potreby použi 
predlohu. Pri písaní vynechaj okno s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Správnosť riešenia si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK12,13). Za 
správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady 
a zámky  a porozprávaj sa o nich so spolužiakmi. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK12,13), slovná banka (PL12). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL12,13) v počítači. Pri kontrole 
správnosti vyriešených úloh poskytne žiakom  autokorektívne karty (AK12,13) a 
uiskutoční reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pristupovať individuálne.. 
Na začiatku preberá aktivitu na seba, je aktívna, ale postupne prenáša aktivitu na 
samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka.  
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovných listoch v počítači 
samostatne, vo dvojici, alebo frontálne. Hodnotiaceho smajlíka si kreslia samostatne. 
V prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú priebežne dopĺňajú. Pracovný list je možné 
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
              Vyhľadaj v (PL12) Oravský hrad a pod každým obrázkom Oravského hradu vyfarbi 

smajlíka modrou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Oravského hradu 
v pracovnom liste. Vyber kartičku z (PL13), na ktorej je taký istý počet smajlíkov ako 
počet obrázkov Oravského hradu na pracovnom liste (PL12). Z (PL13) vyber kartičky, 
na ktorých je taký istý počet smajlíkov ako je počet písmen v slove ORAVSKÝ 
a v slove HRAD. Do tabuľky napíš fixkou slová ORAVSKÝ HRAD. Podľa potreby 
použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK12). 
Ohodnoť sa pečiatkou, ktorú máte v škole. Zisti a pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak 
vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK12), pečiatky, laminovacia fólia, 
kartičky so smajlíkmi (AK13), slovná banka (PL12). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky so smajlíkmi (PL13), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL12). Žiak si musí nájsť 
názov hradu  na kartičke s predlohou, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov 
hradu prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka 
zadá žiakom inštrukcie k  úlohám z (PL12). Pri kontrole správnosti vyriešenia úlohy, 
učiteľ/ka poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK12), zrealizuje reflexiu.  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj v (PL12) Oravský hrad a pod každým obrázkom vyfarbi myškou smajlíka 
modrou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Oravských hradov na 
pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL13) v počítači kartičku s takým istým počtom 
smajlíkov, koľko je na pracovnom liste obrázkov a vyfarbi na nej myškou smajlíkov 
modrou farbou. Vyhľadaj v (PL 13) kartičky, na ktorých je taký istý počet smajlíkov 
ako je počet písmen v slove ORAVSKÝ a v slove HRAD. Smajlíkov vyfarbi zelenou 
farbou. Do tabuľky napíš myškou slová ORAVSKÝ HRAD. Podľa potreby použi 
predlohu. Pri písaní vynechaj okno s tvarom lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Správnosť riešenia si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK12,13). Za 
správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady 
a zámky  a porozprávaj sa o nich so spolužiakmi. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK12,13), slovná banka (PL12). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL12,13) v počítači. Pri kontrole 
správnosti vyriešených úloh poskytne žiakom  autokorektívne karty (AK12,13) a 
uiskutoční reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pristupovať individuálne.. 
Na začiatku preberá aktivitu na seba, je aktívna, ale postupne prenáša aktivitu na 
samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka.  
Žiaci na primárnom stupni plnia tie isté úlohy v pracovných listoch v počítači 
samostatne, vo dvojici, alebo frontálne. Hodnotiaceho smajlíka si kreslia samostatne. 
V prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu vytvárať 
prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú priebežne dopĺňajú. Pracovný list je možné 
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využiť aj v iných vyučovacích predmetoch, nakoľko ponúka široký priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od nadobudnutých kompetencií učiteľa/ky a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu sa môžu využívať aj iné 
digitálne pomôcky. 

________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Vyhľadaj Smolenický zámok a pod každým obrázkom Smolenického zámku vyfarbi 
slnko žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Smolenického zámku 
na pracovnom liste. Z (PL15) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet slniečok ako 
počet obrázkov Smolenického zámku na pracovnom liste 14. Vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet slniečok ako je počet písmen v slove SMOLENICKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová SMOLENICKÝ ZÁMOK. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK14) skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v  škole. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK14), pečiatky, laminovacia fólia,  
        kartičky so slnkami (PL15), slovná banka (PL15). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom  kartičky so slnkami (PL15), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL15). Žiak si musí nájsť 
názov zámku na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov 
zámku prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľka 
zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL14). Pri kontrole správnosti riešenia úlohy 
učiteľka poskytne žiakom autokorektívnu kartu (PL14) a realizuje reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Smolenický zámok a pod každým obrázkom Smolenického zámku vyfarbi 
myškou počítača slnko žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky 
Smolenického zámku na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL15) v počítači kartičku 
s takým istým počtom slniečok, koľko je na pracovnom liste obrázkov Smolenického 
zámku a vyfarbi myškou počítača slniečka žltou farbou. Vyhľadaj v (PL15) v počítači 
kartičky, na ktorých je taký istý počet slniečok ako je počet písmen oddelene v slove 
SMOLENICKÝ a v slove ZÁMOK. Pomocou myšky počítača vyfarbi slniečka 
červenou farbou. Do tabuľky pomocou klávesnice napíš  slová SMOLENICKÝ 
ZÁMOK. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s tvarom 
lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj 
podľa autokorektívnych kariet (AK14,15), ktoré máš v súbore v počítači, alebo 
v printovej podobe. Za vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom, ktorého si nakresli 
pomocou myšky počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to spolužiakom. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty v počítači, v printovej podobe (AK14, 15),             

              slovná banka (PL15). 
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využiť aj v iných vyučovacích predmetoch, nakoľko ponúka široký priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od nadobudnutých kompetencií učiteľa/ky a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu sa môžu využívať aj iné 
digitálne pomôcky. 

________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Vyhľadaj Smolenický zámok a pod každým obrázkom Smolenického zámku vyfarbi 
slnko žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Smolenického zámku 
na pracovnom liste. Z (PL15) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet slniečok ako 
počet obrázkov Smolenického zámku na pracovnom liste 14. Vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet slniečok ako je počet písmen v slove SMOLENICKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová SMOLENICKÝ ZÁMOK. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK14) skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v  škole. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK14), pečiatky, laminovacia fólia,  
        kartičky so slnkami (PL15), slovná banka (PL15). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom  kartičky so slnkami (PL15), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie pri práci s pracovným listom. 
Učiteľ/ka zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL15). Žiak si musí nájsť 
názov zámku na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov 
zámku prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľka 
zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL14). Pri kontrole správnosti riešenia úlohy 
učiteľka poskytne žiakom autokorektívnu kartu (PL14) a realizuje reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Smolenický zámok a pod každým obrázkom Smolenického zámku vyfarbi 
myškou počítača slnko žltou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky 
Smolenického zámku na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL15) v počítači kartičku 
s takým istým počtom slniečok, koľko je na pracovnom liste obrázkov Smolenického 
zámku a vyfarbi myškou počítača slniečka žltou farbou. Vyhľadaj v (PL15) v počítači 
kartičky, na ktorých je taký istý počet slniečok ako je počet písmen oddelene v slove 
SMOLENICKÝ a v slove ZÁMOK. Pomocou myšky počítača vyfarbi slniečka 
červenou farbou. Do tabuľky pomocou klávesnice napíš  slová SMOLENICKÝ 
ZÁMOK. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s tvarom 
lomítka (/). Prečítaj slová, ktoré si napísal. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj 
podľa autokorektívnych kariet (AK14,15), ktoré máš v súbore v počítači, alebo 
v printovej podobe. Za vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom, ktorého si nakresli 
pomocou myšky počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to spolužiakom. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty v počítači, v printovej podobe (AK14, 15),             

              slovná banka (PL15). 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka slovne zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 14 v počítači. Pri kontrole 
správnosti riešenia úloh poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK14, 15), 
ktoré má v počítači, alebo v printovej podobe a uskutoční so žiakmi reflexiu. K 
žiakom v materskej škole je potrebné pri práci s pracovným listom v počítači 
pristupovať individuálne, resp. môže učiteľ/ka uvedený pracovný list so žiakmi 
realizovať frontálne alebo v skupinách. Spočiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr prenesie 
aktivitu na samotných žiakov. Pomôže žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka 
pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, vo dvojici alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. 
Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu 
vytvárať prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka 
učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie. Závisí to však od kompetencií 
učiteľa/ky a od vekovej kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže 
učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Vyhľadaj Trenčiansky hrad a pod každým obrázkom Trenčianskeho hradu vyfarbi 
srdce červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Trenčianskeho 
hradu na pracovnom liste. Vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet srdiečok ako 
počet obrázkov Trenčianskeho hradu na pracovnom liste. Z (PL17) vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet srdiečok ako je počet písmen v slove TRENČIANSKY 
a v slove HRAD. Do tabuľky napíš fixkou slová TRENČIANSKY HRAD. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK16). Za splnenie úlohy sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK16,17), pečiatky, laminovacia    
        fólia, kartičky so srdcami (PL17), slovná banka (PL16). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky so srdiečkami (PL17). Rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k hre s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL16). Žiak si musí nájsť názov 
hradu  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov hradu 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL16). Pri kontrole správnosti riešenia úloh, poskytne 
učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK16, 17) a prevedie reflexiu. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka slovne zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 14 v počítači. Pri kontrole 
správnosti riešenia úloh poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK14, 15), 
ktoré má v počítači, alebo v printovej podobe a uskutoční so žiakmi reflexiu. K 
žiakom v materskej škole je potrebné pri práci s pracovným listom v počítači 
pristupovať individuálne, resp. môže učiteľ/ka uvedený pracovný list so žiakmi 
realizovať frontálne alebo v skupinách. Spočiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr prenesie 
aktivitu na samotných žiakov. Pomôže žiakom nakresliť hodnotiaceho smajlíka 
pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, vo dvojici alebo frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. 
Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu 
vytvárať prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka 
učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie. Závisí to však od kompetencií 
učiteľa/ky a od vekovej kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže 
učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Vyhľadaj Trenčiansky hrad a pod každým obrázkom Trenčianskeho hradu vyfarbi 
srdce červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Trenčianskeho 
hradu na pracovnom liste. Vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet srdiečok ako 
počet obrázkov Trenčianskeho hradu na pracovnom liste. Z (PL17) vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet srdiečok ako je počet písmen v slove TRENČIANSKY 
a v slove HRAD. Do tabuľky napíš fixkou slová TRENČIANSKY HRAD. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK16). Za splnenie úlohy sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole. Ak vieš, 
pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívna karta (AK16,17), pečiatky, laminovacia    
        fólia, kartičky so srdcami (PL17), slovná banka (PL16). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky so srdiečkami (PL17). Rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k hre s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL16). Žiak si musí nájsť názov 
hradu  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov hradu 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL16). Pri kontrole správnosti riešenia úloh, poskytne 
učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK16, 17) a prevedie reflexiu. 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Trenčiansky hrad a pod každým obrázkom Trenčianskeho hradu vyfarbi 
myškou počítača srdce červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky 
Trenčianskeho hradu na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL17) v počítači kartičku 
s takým istým počtom srdiečok, koľko je na pracovnom liste (PL16) obrázkov 
Trenčianskeho hradu a vyfarbi pomocou myšky počítača srdiečka červenou farbou. 
V (PL17) v počítači vyhľadaj kartičky, na ktorých je taký istý počet srdiečok ako je 
počet písmen v slove TRENČIANSKY a v slove HRAD. Vyfarbi na nich myškou 
počítača srdiečka modrou farbou. Do tabuľky napíš myškou počítača slová 
TRENČIANSKY HRAD. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj 
okno s tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK16,17), ktorú máš v počítači, alebo 
v printovej podobe. Za správne splnenie úlohy sa odmeň nakreslením smajlíka 
pomocou myšky počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty v počítači, v printovej podobe (AK16, 17), 
slovná banka (PL16). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL16) v počítači. Pri kontrole 
správnosti riešených úloh poskytne žiakom v počítači, alebo v printovej podobe 
autokorektívne karty (AK16,17) a realizuje so žiakmi reflexiu. K žiakom je potrebné  
pri práci s pracovným listom v počítači pristupovať individuálne, alebo to môže 
učiteľ/ka realizovať frontálne, či v skupinách. Na začiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr 
prenesie aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť 
hodnotiaceho smajlíka pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, vo dvojici, frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. 
Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu 
dopĺňať prezentáciu o  hradoch. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj v iných 
vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre rôzne 
využitie. Závisí to ale od rozvinutých  kompetencií učiteľa/ky a od vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 

__________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

                  Vyhľadaj Zvolenský zámok a pod každým obrázkom Zvolenského zámku vyfarbi 
kosoštvorec červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Zvolenského 
zámku na pracovnom liste. Z (PL19) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet 
kosoštvorcov ako je počet obrázkov Zvolenského zámku. Z (PL19) vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet kosoštvorcov ako je počet písmen v slove ZVOLENSKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová ZVOLENSKÝ ZÁMOK. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK18) skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole. 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Trenčiansky hrad a pod každým obrázkom Trenčianskeho hradu vyfarbi 
myškou počítača srdce červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky 
Trenčianskeho hradu na pracovnom liste. Vyhľadaj v (PL17) v počítači kartičku 
s takým istým počtom srdiečok, koľko je na pracovnom liste (PL16) obrázkov 
Trenčianskeho hradu a vyfarbi pomocou myšky počítača srdiečka červenou farbou. 
V (PL17) v počítači vyhľadaj kartičky, na ktorých je taký istý počet srdiečok ako je 
počet písmen v slove TRENČIANSKY a v slove HRAD. Vyfarbi na nich myškou 
počítača srdiečka modrou farbou. Do tabuľky napíš myškou počítača slová 
TRENČIANSKY HRAD. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj 
okno s tvarom lomítka /. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Správnosť vyriešenej úlohy si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK16,17), ktorú máš v počítači, alebo 
v printovej podobe. Za správne splnenie úlohy sa odmeň nakreslením smajlíka 
pomocou myšky počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj to ostatným. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty v počítači, v printovej podobe (AK16, 17), 
slovná banka (PL16). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL16) v počítači. Pri kontrole 
správnosti riešených úloh poskytne žiakom v počítači, alebo v printovej podobe 
autokorektívne karty (AK16,17) a realizuje so žiakmi reflexiu. K žiakom je potrebné  
pri práci s pracovným listom v počítači pristupovať individuálne, alebo to môže 
učiteľ/ka realizovať frontálne, či v skupinách. Na začiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr 
prenesie aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť 
hodnotiaceho smajlíka pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, vo dvojici, frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho smajlíka. 
Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si môžu 
dopĺňať prezentáciu o  hradoch. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj v iných 
vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre rôzne 
využitie. Závisí to ale od rozvinutých  kompetencií učiteľa/ky a od vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 

__________________________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

                  Vyhľadaj Zvolenský zámok a pod každým obrázkom Zvolenského zámku vyfarbi 
kosoštvorec červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú obrázky Zvolenského 
zámku na pracovnom liste. Z (PL19) vyber kartičku, na ktorej je taký istý počet 
kosoštvorcov ako je počet obrázkov Zvolenského zámku. Z (PL19) vyber kartičky, na 
ktorých je taký istý počet kosoštvorcov ako je počet písmen v slove ZVOLENSKÝ 
a v slove ZÁMOK. Do tabuľky napíš fixkou slová ZVOLENSKÝ ZÁMOK. Ak 
potrebuješ, použi predlohu. Pri písaní slov vynechaj okno s  tvarom lomítka /. Prečítaj 
slová, ktoré si napísal. Podľa autokorektívnej karty (AK18) skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou, ktorú máte v škole. 
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Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívne karty (AK18,19), pečiatky, laminovacia   
        fólia, kartičky s kosoštvorcami (PL19), slovná banka (PL18).  
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s kosoštvorcami (PL19), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k hre s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL18). Žiak si musí nájsť názov 
zámku  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov zámku 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL18). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy, 
poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK18). Zrealizuje reflexiu. 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Zvolenský zámok a pod každým obrázkom Zvolenského zámku vyfarbi 
myškou počítača kosoštvorec červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky Zvolenského zámku na pracovnom liste (PL18). V  počítači v (PL19) 
vyhľadaj kartičku s takým istým počtom kosoštvorcov, koľko je na pracovnom liste 
obrázkov Zvolenského zámku a vyfarbi myškou počítača kosoštvorce červenou 
farbou. Vyhľadaj v (PL19) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet 
kosoštvorcov ako je počet písmen v slove ZVOLENSKÝ a v slove ZÁMOK. Vyfarbi 
na nich myškou počítača kosoštvorce zelenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou 
myšky počítača slová ZVOLENSKÝ ZÁMOK. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri 
písaní slov vynechaj okno s tvarom lomítka (/).  Prečítaj slová, ktoré si napísal. 
Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK18,19) v  
počítači, alebo v printovej podobe . Za správne splnenie úloh sa odmeň nakreslením 
smajlíka myškou počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj sa o tom so spolužiakmi. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK18, 19) v počítači, resp. v printovej  

              podobe, slovná banka (PL18). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL18) v počítači. Pri kontrole 
správnosti poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK18, 19) a uskutoční 
reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pri plnení úloh s pracovným listom 
v počítači pristupovať individuálne, alebo učiteľ/ka môže pracovný list so žiakmi 
realizovať frontálne, alebo v skupinách. Spočiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr 
prenesie aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť 
hodnotiaceho smajlíka pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, alebo vo dvojici, frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho 
smajlíka. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si 
môžu vytvárať prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka  
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Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo zaujímavé o týchto hradoch 
a zámkoch, porozprávaj to ostatným.  

        Pomôcky: pastelky, fixky, autokorektívne karty (AK18,19), pečiatky, laminovacia   
        fólia, kartičky s kosoštvorcami (PL19), slovná banka (PL18).  
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zalaminuje žiakom kartičky s kosoštvorcami (PL19), rozstrihá ich a vloží do 
sáčku alebo do krabičky odkiaľ si ich žiak vyberie k hre s pracovným listom. Učiteľ/ka 
zalaminuje a rozstrihá názvy hradov a zámkov 2x (PL18). Žiak si musí nájsť názov 
zámku  na kartičke podľa predlohy, ktorú mu učiteľ/ka ukáže a podľa nej názov zámku 
prepíše do tabuľky. Ak žiak vie písať slová nepotrebuje predlohu. Učiteľ/ka zadá 
žiakom inštrukcie k  úlohám v (PL18). Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy, 
poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK18). Zrealizuje reflexiu. 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Vyhľadaj Zvolenský zámok a pod každým obrázkom Zvolenského zámku vyfarbi 
myškou počítača kosoštvorec červenou farbou. Spočítaj, koľkokrát sa nachádzajú 
obrázky Zvolenského zámku na pracovnom liste (PL18). V  počítači v (PL19) 
vyhľadaj kartičku s takým istým počtom kosoštvorcov, koľko je na pracovnom liste 
obrázkov Zvolenského zámku a vyfarbi myškou počítača kosoštvorce červenou 
farbou. Vyhľadaj v (PL19) v počítači kartičky, na ktorých je taký istý počet 
kosoštvorcov ako je počet písmen v slove ZVOLENSKÝ a v slove ZÁMOK. Vyfarbi 
na nich myškou počítača kosoštvorce zelenou farbou. Do tabuľky napíš pomocou 
myšky počítača slová ZVOLENSKÝ ZÁMOK. Ak potrebuješ, použi predlohu. Pri 
písaní slov vynechaj okno s tvarom lomítka (/).  Prečítaj slová, ktoré si napísal. 
Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK18,19) v  
počítači, alebo v printovej podobe . Za správne splnenie úloh sa odmeň nakreslením 
smajlíka myškou počítača. Ak vieš, pomenuj ostatné hrady a zámky. Ak vieš niečo 
zaujímavé o týchto hradoch a zámkoch, porozprávaj sa o tom so spolužiakmi. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK18, 19) v počítači, resp. v printovej  

              podobe, slovná banka (PL18). 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL18) v počítači. Pri kontrole 
správnosti poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK18, 19) a uskutoční 
reflexiu. K žiakom v materskej škole je potrebné pri plnení úloh s pracovným listom 
v počítači pristupovať individuálne, alebo učiteľ/ka môže pracovný list so žiakmi 
realizovať frontálne, alebo v skupinách. Spočiatku je učiteľ/ka aktívna, neskôr 
prenesie aktivitu na samotných žiakov. Učiteľ/ka pomôže žiakom nakresliť 
hodnotiaceho smajlíka pomocou myšky počítača.  
Žiaci na primárnom stupni budú plniť tie isté úlohy v pracovnom liste v počítači 
samostatne, alebo vo dvojici, frontálne. Samostatne si nakreslia hodnotiaceho 
smajlíka. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny prístup. Žiaci si 
môžu vytvárať prezentáciu o uvedenom hrade, ktorú budú dopĺňať. Učiteľ/ka môže 
pracovný list využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka  
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učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie, čo ale závisí od vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si pozri obrázky a povedz, čo vidíš. Niektoré hrady a zámky vidíš dokonale, 
na iné sa musíš pozerať dlhšie a pozornejšie, aby si ich spoznal. V (PL20) vyhľadaj 
dvojice zámkov alebo hradov. Keď ich nájdeš, spoj ich farebnou čiarou. Vyhľadaj 
druhú dvojicu hradov alebo zámkov a spoj ju  opäť farebnou čiarou. Vyhľadaj tretiu 
dvojicu hradov a zámkov  a spoj ju opäť inou farebnou čiarou. Pri spájaní dvojíc 
hradov a zámkov použi vždy inú farbu pastelky. Takto pokračuj pri plnení úlohy so 
zámkami a hradmi aj v (PL21- 22). Na každom pracovnom liste sa za správne nájdenie 
dvojíc odmeň vyfarbením 1 v tvare. Správnosť vyriešených úloh si skontroluj podľa 
autokorektívnych kariet (AK 20, 21, 22). Ak vieš už pomenovať hrady a zámky, 
môžeš to urobiť. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívne karty (AK 20 - 22).  

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 20 - 22). Pri kontrole správnosti 
vyriešených úloh poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK 20, 21, 22) 
a uskutoční so žiakmi reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si pozri obrázky v pracovnom liste , ktorý si otvoríš v počítači. Niektoré 
hrady a zámky vidíš dokonale, na iné sa musíš pozerať dlhšie a pozornejšie, aby si ich 
videl a spoznal. Na (PL 20) vyhľadaj dvojice zámkov alebo hradov. Keď ich nájdeš 
spoj ich pomocou myšky počítača farebnou čiarou. Vyhľadaj druhú dvojicu hradov 
alebo zámkov a opäť ju spoj farebnou čiarou. Vyhľadaj tretiu dvojicu hradov 
a zámkov  a urob to isté inou farebnou čiarou. Pri spájaní dvojíc hradov a zámkov 
použi vždy inú farbu. Takto pokračuj v hre so zámkami a hradmi aj v  (PL 21 - 22). Na 
každom pracovnom liste sa za správne vyriešenie úlohy odmeň vyfarbením tvaru 1, 
ktorý je v rámiku. Či si úlohu vyriešil správne skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 20 - 22). Ak vieš, pomenuj hrady a zámky. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK  20 - 22). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste pomocou počítača 
samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby pristupuje k 
žiakom individuálne. Kontrolu správnosti  uskutočnia za pomoci autokorektívnej karty 
(AK 20-22). V závere uskutočnia reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor na jeho 
rôznorodé využitie. Závisí to ale od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovnými listami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 
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učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie, čo ale závisí od vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si pozri obrázky a povedz, čo vidíš. Niektoré hrady a zámky vidíš dokonale, 
na iné sa musíš pozerať dlhšie a pozornejšie, aby si ich spoznal. V (PL20) vyhľadaj 
dvojice zámkov alebo hradov. Keď ich nájdeš, spoj ich farebnou čiarou. Vyhľadaj 
druhú dvojicu hradov alebo zámkov a spoj ju  opäť farebnou čiarou. Vyhľadaj tretiu 
dvojicu hradov a zámkov  a spoj ju opäť inou farebnou čiarou. Pri spájaní dvojíc 
hradov a zámkov použi vždy inú farbu pastelky. Takto pokračuj pri plnení úlohy so 
zámkami a hradmi aj v (PL21- 22). Na každom pracovnom liste sa za správne nájdenie 
dvojíc odmeň vyfarbením 1 v tvare. Správnosť vyriešených úloh si skontroluj podľa 
autokorektívnych kariet (AK 20, 21, 22). Ak vieš už pomenovať hrady a zámky, 
môžeš to urobiť. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívne karty (AK 20 - 22).  

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 20 - 22). Pri kontrole správnosti 
vyriešených úloh poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívne karty (AK 20, 21, 22) 
a uskutoční so žiakmi reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si pozri obrázky v pracovnom liste , ktorý si otvoríš v počítači. Niektoré 
hrady a zámky vidíš dokonale, na iné sa musíš pozerať dlhšie a pozornejšie, aby si ich 
videl a spoznal. Na (PL 20) vyhľadaj dvojice zámkov alebo hradov. Keď ich nájdeš 
spoj ich pomocou myšky počítača farebnou čiarou. Vyhľadaj druhú dvojicu hradov 
alebo zámkov a opäť ju spoj farebnou čiarou. Vyhľadaj tretiu dvojicu hradov 
a zámkov  a urob to isté inou farebnou čiarou. Pri spájaní dvojíc hradov a zámkov 
použi vždy inú farbu. Takto pokračuj v hre so zámkami a hradmi aj v  (PL 21 - 22). Na 
každom pracovnom liste sa za správne vyriešenie úlohy odmeň vyfarbením tvaru 1, 
ktorý je v rámiku. Či si úlohu vyriešil správne skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 20 - 22). Ak vieš, pomenuj hrady a zámky. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK  20 - 22). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste pomocou počítača 
samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby pristupuje k 
žiakom individuálne. Kontrolu správnosti  uskutočnia za pomoci autokorektívnej karty 
(AK 20-22). V závere uskutočnia reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor na jeho 
rôznorodé využitie. Závisí to ale od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovnými listami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 
 
  

 PL  
20-22 

� 
 

 PL 
20-22 

" 
 

 PL 
20-22 
� 

 PL 
20-22 

" 
 

110



 111 

Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo v nich vidíš. Prečítaj slová  
DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj slabiky. Pod každým slovom, 
v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi zelenou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má 
každé slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno D a nájdené písmeno daj do zeleného 
obdĺžnika. Povedz, ktoré slovo má najviac slabík, menej a  najmenej, resp. rovnaký 
počet slabík. Či si úlohu riešil správne, skontroluj si podľa autokorektívnej karty (AK 
23). Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom.  
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK PL 23).  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich 
slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi pomocou myšky 
počítača zelenou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú 
hlásku sa začínajú jednotlivé slová. Vo všetkých slovách podčiarkni písmeno D. 
Povedz, ktoré slovo má najviac slabík, menej a  najmenej, resp. rovnaký počet slabík. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK23). Za  splnenie úlohy, 
ktorá je správne vyriešená, sa odmeň nakreslením smajlíka pomocou  myšky počítača.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK23). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka pomáha žiakom podľa potreby aj 
individuálne. Na kontrolu správnosti žiaci použijú autokorektívnu kartu (AK23), ktorú 
majú v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu vytvoriť prezentáciu o Demänovskej 
jaskyni, ktorú môžu postupne dopĺňať. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre 
rôzne možnosti využitia. Závisí to od ich profesijných kompetencií a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh v pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj 
iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo na nich vidíš. Prečítaj slová DOBŠINSKÁ 
ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom 
vytlieskaš slabiky vyfarbi modrou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé 
slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno A. Vyhľadané písmeno daj do modrého obdĺžnika. 
Povedz, ktoré slovo má najviac, menej a  najmenej slabík, alebo povedz tie, ktoré majú 
rovnaký počet slabík. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK24). Za  splnenie úlohy, ktorá je správne vyriešená, sa odmeň nakreslením 
smajlíka pomocou  myšky počítača.   
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK24).   
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo v nich vidíš. Prečítaj slová  
DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj slabiky. Pod každým slovom, 
v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi zelenou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má 
každé slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno D a nájdené písmeno daj do zeleného 
obdĺžnika. Povedz, ktoré slovo má najviac slabík, menej a  najmenej, resp. rovnaký 
počet slabík. Či si úlohu riešil správne, skontroluj si podľa autokorektívnej karty (AK 
23). Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom.  
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK PL 23).  

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich 
slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi pomocou myšky 
počítača zelenou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú 
hlásku sa začínajú jednotlivé slová. Vo všetkých slovách podčiarkni písmeno D. 
Povedz, ktoré slovo má najviac slabík, menej a  najmenej, resp. rovnaký počet slabík. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK23). Za  splnenie úlohy, 
ktorá je správne vyriešená, sa odmeň nakreslením smajlíka pomocou  myšky počítača.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK23). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka pomáha žiakom podľa potreby aj 
individuálne. Na kontrolu správnosti žiaci použijú autokorektívnu kartu (AK23), ktorú 
majú v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu vytvoriť prezentáciu o Demänovskej 
jaskyni, ktorú môžu postupne dopĺňať. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre 
rôzne možnosti využitia. Závisí to od ich profesijných kompetencií a vekovej 
kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh v pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj 
iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo na nich vidíš. Prečítaj slová DOBŠINSKÁ 
ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom 
vytlieskaš slabiky vyfarbi modrou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé 
slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno A. Vyhľadané písmeno daj do modrého obdĺžnika. 
Povedz, ktoré slovo má najviac, menej a  najmenej slabík, alebo povedz tie, ktoré majú 
rovnaký počet slabík. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK24). Za  splnenie úlohy, ktorá je správne vyriešená, sa odmeň nakreslením 
smajlíka pomocou  myšky počítača.   
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK24).   
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich 
slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi myškou počítača 
modrou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku 
sa začínajú jednotlivé slová. Ukáž písmeno A v slovách. Povedz, ktoré slovo má 
najviac a  najmenej slabík, alebo rovnaký počet. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 24). Za  splnenie úlohy sa odmeň smajlíkom, ktorého 
nájdeš v počítač a ktorý sa Ti najviac páči.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 24). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, vo 
dvojici, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby pristupuje k žiakom individuálne. 
Žiaci si vyriešenú úlohu skontrolujú podľa autokorektívnej karty (AK 24), ktorú majú 
hneď za (PL 24) v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Pracovný list môže učiteľ/ka 
využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci môžu pokračovať v tvorbe 
prezentácie o  jaskyniach. Pracovný list opäť ponúka učiteľovi/ke priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich nadobudnutých kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na prácu s pracovným listom môžu využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si poprezeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA 
DRINY a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky 
vyfarbi fialovou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Vyhľadaj 
v slovách písmeno Y a nájdené písmeno daj do fialového obdĺžnika. Povedz, ktoré 
slovo má viac slabík, a ktoré ich má menej.  Zisti aj to, či majú rovnaký počet slabík. 
Správnosť vyriešenia si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 25). Odmeň sa 
nakreslením smajlíka.   
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 25).  
  
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA DRINY a vytlieskaj v nich slabiky. Pod 
každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi myškou počítača fialovou farbou 
toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa začínajú 
jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno Y. Povedz, ktoré slovo má najviac 
slabík, menej a  najmenej, alebo zisti, či majú rovnaký počet slabík. Vyriešenú úlohu 
si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 25). Za  splnenie úlohy sa odmeň 
smajlíkom, ktorého nájdeš v počítači a ktorý sa Ti najviac páči.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 25). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
resp. vo dvojici, frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny 
prístup. Správnosť vyriešenia úloh si žiaci skontrolujú podľa autokorektívnej karty 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich 
slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi myškou počítača 
modrou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku 
sa začínajú jednotlivé slová. Ukáž písmeno A v slovách. Povedz, ktoré slovo má 
najviac a  najmenej slabík, alebo rovnaký počet. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 24). Za  splnenie úlohy sa odmeň smajlíkom, ktorého 
nájdeš v počítač a ktorý sa Ti najviac páči.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 24). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, vo 
dvojici, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby pristupuje k žiakom individuálne. 
Žiaci si vyriešenú úlohu skontrolujú podľa autokorektívnej karty (AK 24), ktorú majú 
hneď za (PL 24) v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Pracovný list môže učiteľ/ka 
využiť aj v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci môžu pokračovať v tvorbe 
prezentácie o  jaskyniach. Pracovný list opäť ponúka učiteľovi/ke priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich nadobudnutých kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na prácu s pracovným listom môžu využívať aj iné digitálne 
pomôcky. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si poprezeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA 
DRINY a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky 
vyfarbi fialovou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Vyhľadaj 
v slovách písmeno Y a nájdené písmeno daj do fialového obdĺžnika. Povedz, ktoré 
slovo má viac slabík, a ktoré ich má menej.  Zisti aj to, či majú rovnaký počet slabík. 
Správnosť vyriešenia si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 25). Odmeň sa 
nakreslením smajlíka.   
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 25).  
  
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA DRINY a vytlieskaj v nich slabiky. Pod 
každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi myškou počítača fialovou farbou 
toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa začínajú 
jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno Y. Povedz, ktoré slovo má najviac 
slabík, menej a  najmenej, alebo zisti, či majú rovnaký počet slabík. Vyriešenú úlohu 
si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 25). Za  splnenie úlohy sa odmeň 
smajlíkom, ktorého nájdeš v počítači a ktorý sa Ti najviac páči.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 25). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
resp. vo dvojici, frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálny 
prístup. Správnosť vyriešenia úloh si žiaci skontrolujú podľa autokorektívnej karty 
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(AK 25) v počítači. Učiteľ/ka prevedie reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť 
aj v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu vytvoriť prezentáciu o uvedenej 
jaskyni, ktorú budú dopĺňať. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke voľný priestor pre jeho 
najrôznejšie využitie, čo závisí od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

 Pozorne si poprezeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA 
DOMICA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš 
slabiky vyfarbi sivou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Vyhľadaj 
v slovách písmeno S a vpíš ho do hnedého obdĺžnika. Vyhľadaj v slovách písmeno C a 
vpíš ho do sivého obdĺžnika.  Povedz, ktoré slovo má viac slabík, a ktoré ich má 
menej.  Zisti aj to, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou autokorektívnej karty (AK 
26) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň 
nakreslením smajlíka.  
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 26).    
                                                                                  
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 

              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA DOMICA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod 
každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky, vyfarbi pomocou myšky počítača sivou 
farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa 
začínajú jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno C. Povedz, ktoré slovo má 
najviac slabík, menej a  najmenej, alebo zisti, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou 
autokorektívnej karty (AK 26) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka, ktorého nájdeš v počítači. Vyber si 
takého, ktorý sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 26). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytuje žiakom individuálny 
prístup. Správnosť riešenia si žiaci kontrolujú v počítači podľa autokorektívnej karty 
(AK 26), nezabúdajú na reflexiu. Pracovný list môžu využívať aj v iných vyučovacích 
predmetoch. Pokračovať môžu v tvorbe prezentácie o jaskyniach, ktorú neustále 
dopĺňajú o iné získané poznatky pomocou  počíta alebo iných zdrojov. Pracovný list 
ponúka učiteľovi/ke priestor pre mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií 
a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom má učiteľ/ka 
možnosti využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová OCHTINSKÁ 
ARAGONITOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, 
v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi  hnedou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má 
každé slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno O a vpíš ho do hnedého obdĺžnika. Povedz, 
ktoré slovo má najviac menej,  najmenej slabík. Zisti, či majú aj rovnaký počet slabík. 
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(AK 25) v počítači. Učiteľ/ka prevedie reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť 
aj v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu vytvoriť prezentáciu o uvedenej 
jaskyni, ktorú budú dopĺňať. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke voľný priestor pre jeho 
najrôznejšie využitie, čo závisí od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na využitie pracovného listu môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

 Pozorne si poprezeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA 
DOMICA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš 
slabiky vyfarbi sivou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Vyhľadaj 
v slovách písmeno S a vpíš ho do hnedého obdĺžnika. Vyhľadaj v slovách písmeno C a 
vpíš ho do sivého obdĺžnika.  Povedz, ktoré slovo má viac slabík, a ktoré ich má 
menej.  Zisti aj to, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou autokorektívnej karty (AK 
26) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň 
nakreslením smajlíka.  
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 26).    
                                                                                  
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 

              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste, ktorý máš v počítači a povedz, čo 
v nich vidíš. Prečítaj slová JASKYŇA DOMICA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod 
každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky, vyfarbi pomocou myšky počítača sivou 
farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa 
začínajú jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno C. Povedz, ktoré slovo má 
najviac slabík, menej a  najmenej, alebo zisti, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou 
autokorektívnej karty (AK 26) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka, ktorého nájdeš v počítači. Vyber si 
takého, ktorý sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 26). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni budú plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytuje žiakom individuálny 
prístup. Správnosť riešenia si žiaci kontrolujú v počítači podľa autokorektívnej karty 
(AK 26), nezabúdajú na reflexiu. Pracovný list môžu využívať aj v iných vyučovacích 
predmetoch. Pokračovať môžu v tvorbe prezentácie o jaskyniach, ktorú neustále 
dopĺňajú o iné získané poznatky pomocou  počíta alebo iných zdrojov. Pracovný list 
ponúka učiteľovi/ke priestor pre mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií 
a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom má učiteľ/ka 
možnosti využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  

              Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo v  nich vidíš. Prečítaj slová OCHTINSKÁ 
ARAGONITOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. Pod každým slovom, 
v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi  hnedou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má 
každé slovo. Vyhľadaj v slovách písmeno O a vpíš ho do hnedého obdĺžnika. Povedz, 
ktoré slovo má najviac menej,  najmenej slabík. Zisti, či majú aj rovnaký počet slabík. 
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Pomocou autokorektívnej karty (AK 27) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. 
Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka. 

 Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 27).  
                                                                                 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači a povedz, čo v nich vidíš. 

Prečítaj slová OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. 
Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi pomocou myšky počítača 
hnedou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa 
začínajú jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno O. Povedz, ktoré slovo má 
najviac slabík, menej a  najmenej. Zisti, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou 
autokorektívnej karty (AK 27), ktorú máš v počítači si skontroluj ako si úlohu zvládol. 
Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka, ktorého nájdeš v počítači. 
Vyber si takého, ktorý sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 27). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni  môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici i frontálne. Učiteľ/ka k žiakom pristupuje individuálne. Správnosť 
vyriešených úloh si žiaci kontrolujú pomocou autokorektívnej karty (AK  27), ktorú 
majú v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využívať aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu dopĺňať prezentáciu o  jaskyniach. 
Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre jeho mnohoraké využitie. Závisí to od 
ich profesijných kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh v 
pracovnom liste učiteľ/ka môže využívať aj iné digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Do tabuľky vpíš slová, ktoré sú napísané nad tabuľkami. Slová prečítaj. Pri každom 
slove vyfarbi toľko cencúľov, koľko písmen má slovo. Spoj každé slovo s číslom, 
ktoré je v rámiku na pravej strane podľa počtu písmen v slove. V dolnej časti 
pracovného listu máš podkovu, slnko a srdce. K najdlhšiemu slovu popod cencúle 
nakresli podkovu. Ku kratšiemu slovu vedľa cencúľov nakresli slnko. K najkratšiemu 
slovu pod cencúle nakresli srdce. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je kratšie 
a ktoré je najkratšie. Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 28 - 32). Za správne vyriešené úlohy sa odmeň tak, že si vyfarbíš takého 
smajlíka, ktorý zodpovedá tomu, ako si danú úlohu zvládol. 

              Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 28-32).    
    

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Do tabuľky v  pracovnom liste (PL 28-32), ktoré máš v  počítači vpíš slová, ktoré sú 
nad tabuľkami. Slová prečítaj. Pri každom slove vyfarbi pomocou myšky počítača 
toľko cencúľov, koľko písmen má slovo. Spoj farebnou čiarou pomocou myšky 
počítača každé slovo s číslom, ktoré určuje počet písmen v slove. V dolnej časti 
pracovného listu máš podkovu, slnko a srdce. K najdlhšiemu slovu popod cencúle 
nakresli pomocou myšky počítača podkovu. Ku kratšiemu slovu vedľa cencúľov 
nakresli pomocou myšky počítača slnko. K najkratšiemu slovu pod cencúle nakresli 
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Pomocou autokorektívnej karty (AK 27) si skontroluj, ako si úlohu zvládol. 
Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka. 

 Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK 27).  
                                                                                 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači a povedz, čo v nich vidíš. 

Prečítaj slová OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA a vytlieskaj v nich slabiky. 
Pod každým slovom, v ktorom vytlieskaš slabiky vyfarbi pomocou myšky počítača 
hnedou farbou toľko cencúľov, koľko slabík má každé slovo. Povedz, na akú hlásku sa 
začínajú jednotlivé slová. Vyhľadaj v slovách písmeno O. Povedz, ktoré slovo má 
najviac slabík, menej a  najmenej. Zisti, či majú rovnaký počet slabík. Pomocou 
autokorektívnej karty (AK 27), ktorú máš v počítači si skontroluj ako si úlohu zvládol. 
Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň nakreslením smajlíka, ktorého nájdeš v počítači. 
Vyber si takého, ktorý sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 27). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni  môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici i frontálne. Učiteľ/ka k žiakom pristupuje individuálne. Správnosť 
vyriešených úloh si žiaci kontrolujú pomocou autokorektívnej karty (AK  27), ktorú 
majú v počítači. Nezabúdajú na reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využívať aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Žiaci si môžu dopĺňať prezentáciu o  jaskyniach. 
Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor pre jeho mnohoraké využitie. Závisí to od 
ich profesijných kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh v 
pracovnom liste učiteľ/ka môže využívať aj iné digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Do tabuľky vpíš slová, ktoré sú napísané nad tabuľkami. Slová prečítaj. Pri každom 
slove vyfarbi toľko cencúľov, koľko písmen má slovo. Spoj každé slovo s číslom, 
ktoré je v rámiku na pravej strane podľa počtu písmen v slove. V dolnej časti 
pracovného listu máš podkovu, slnko a srdce. K najdlhšiemu slovu popod cencúle 
nakresli podkovu. Ku kratšiemu slovu vedľa cencúľov nakresli slnko. K najkratšiemu 
slovu pod cencúle nakresli srdce. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je kratšie 
a ktoré je najkratšie. Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 28 - 32). Za správne vyriešené úlohy sa odmeň tak, že si vyfarbíš takého 
smajlíka, ktorý zodpovedá tomu, ako si danú úlohu zvládol. 

              Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 28-32).    
    

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Do tabuľky v  pracovnom liste (PL 28-32), ktoré máš v  počítači vpíš slová, ktoré sú 
nad tabuľkami. Slová prečítaj. Pri každom slove vyfarbi pomocou myšky počítača 
toľko cencúľov, koľko písmen má slovo. Spoj farebnou čiarou pomocou myšky 
počítača každé slovo s číslom, ktoré určuje počet písmen v slove. V dolnej časti 
pracovného listu máš podkovu, slnko a srdce. K najdlhšiemu slovu popod cencúle 
nakresli pomocou myšky počítača podkovu. Ku kratšiemu slovu vedľa cencúľov 
nakresli pomocou myšky počítača slnko. K najkratšiemu slovu pod cencúle nakresli 
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pomocou myšky počítača srdce. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je kratšie 
a ktoré je najkratšie. Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 28 - 32), ktoré máš za každým pracovným listom v počítači. Za správne 
vyriešené úlohy sa odmeň tak, že si vyfarbíš pomocou myšky počítača takého 
smajlíka, ktorý zodpovedá tomu, ako si danú úlohu zvládol. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK 28-32). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy v pracovných listoch v počítači samostatne, vo 
dvojiciach alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytuje žiakom individuálny 
prístup. Vyriešené úlohy si žiaci kontrolujú podľa autokorektívnych kariet (AK 28-
32), ktoré majú v počítači za každým pracovným listom. Učiteľ/ka nezabúda na 
reflexiu. Každý pracovný list je možné využiť aj v iných vyučovacích predmetoch.  
Pracovné listy  ponúkajú učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie. Závisí od 
profesijných kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného 
listu je možné využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL33) a skús pomenovať most, 
ktorý je na ňom zobrazený. Nad tabuľkami sú napísané slová, ktoré máš vpísať  do 
tabuliek. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Podľa   počtu 
slabík, vyfarbi  počet smajlíkov zelenou farbou. Podľa počtu písmen SNP vyfarbi 
rovnaký počet smajlíkov červenou farbou. Podľa počtu písmen v samostatnom 
štvorčeku, kde je písmeno V, vyfarbi počet smajlíkov oranžovou farbou. Podľa počtu 
slabík v slove BRATISLAVA vyfarbi smajlíkov fialovou farbou. Spočítaj, koľko 
smajlíkov zostalo nevyfarbených. Ak vieš, označ ich číslom. Na lodi, ktorá pláva po 
Dunaji aj popod Most SNP sú zakreslené symboly. Vyfarbi ich nasledovne:                                             
        - oranžovou farbou;                  - žltou farbou;               - červenou farbou;            
 
        -  modrou farbou;                      - hnedou farbou;        - fialovou farbou.        
                                                                         
Podľa  autokorektívnej karty (AK 33) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si 
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 33), plánik so symbolmi   
a farbami. 

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 33). Dopredu  si ale pripraví plániky 
so symbolmi a farbami pre žiakov, ktorí budú pracovať individuálne alebo v  
skupinách. Samostatne si budú vyfarbovať symboly na lodi. Jeden plánik môže 
učiteľ/ka vyvesiť na magnetickú tabuľu, podľa ktorého budú žiaci postupovať pri 
plnení úlohy. Na kontrolu správnosti riešenia úlohy, poskytne žiakom autokorektívnu 
kartu (AK 33), a v závere uskutoční reflexiu. 
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pomocou myšky počítača srdce. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je kratšie 
a ktoré je najkratšie. Správnosť riešenia úloh si skontroluj podľa autokorektívnych 
kariet (AK 28 - 32), ktoré máš za každým pracovným listom v počítači. Za správne 
vyriešené úlohy sa odmeň tak, že si vyfarbíš pomocou myšky počítača takého 
smajlíka, ktorý zodpovedá tomu, ako si danú úlohu zvládol. 
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK 28-32). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni plnia úlohy v pracovných listoch v počítači samostatne, vo 
dvojiciach alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytuje žiakom individuálny 
prístup. Vyriešené úlohy si žiaci kontrolujú podľa autokorektívnych kariet (AK 28-
32), ktoré majú v počítači za každým pracovným listom. Učiteľ/ka nezabúda na 
reflexiu. Každý pracovný list je možné využiť aj v iných vyučovacích predmetoch.  
Pracovné listy  ponúkajú učiteľovi/ke priestor pre jeho najrôznejšie využitie. Závisí od 
profesijných kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Na využitie pracovného 
listu je možné využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL33) a skús pomenovať most, 
ktorý je na ňom zobrazený. Nad tabuľkami sú napísané slová, ktoré máš vpísať  do 
tabuliek. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Podľa   počtu 
slabík, vyfarbi  počet smajlíkov zelenou farbou. Podľa počtu písmen SNP vyfarbi 
rovnaký počet smajlíkov červenou farbou. Podľa počtu písmen v samostatnom 
štvorčeku, kde je písmeno V, vyfarbi počet smajlíkov oranžovou farbou. Podľa počtu 
slabík v slove BRATISLAVA vyfarbi smajlíkov fialovou farbou. Spočítaj, koľko 
smajlíkov zostalo nevyfarbených. Ak vieš, označ ich číslom. Na lodi, ktorá pláva po 
Dunaji aj popod Most SNP sú zakreslené symboly. Vyfarbi ich nasledovne:                                             
        - oranžovou farbou;                  - žltou farbou;               - červenou farbou;            
 
        -  modrou farbou;                      - hnedou farbou;        - fialovou farbou.        
                                                                         
Podľa  autokorektívnej karty (AK 33) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si 
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 33), plánik so symbolmi   
a farbami. 

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 33). Dopredu  si ale pripraví plániky 
so symbolmi a farbami pre žiakov, ktorí budú pracovať individuálne alebo v  
skupinách. Samostatne si budú vyfarbovať symboly na lodi. Jeden plánik môže 
učiteľ/ka vyvesiť na magnetickú tabuľu, podľa ktorého budú žiaci postupovať pri 
plnení úlohy. Na kontrolu správnosti riešenia úlohy, poskytne žiakom autokorektívnu 
kartu (AK 33), a v závere uskutoční reflexiu. 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL33), ktorý máš v počítači a skús 

pomenovať most, ktorý je na ňom zobrazený. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré 
sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove MOST. 
Podľa   počtu slabík zafarbi pomocou myšky počítača počet smajlíkov zelenou farbou. 
Podľa počtu písmen SNP vyfarbi rovnaký počet smajlíkov červenou farbou. Podľa 
počtu písmen v samostatnom štvorčeku s písmenom V, vyfarbi počet smajlíkov 
oranžovou farbou. Podľa počtu slabík v slove BRATISLAVA vyfarbi smajlíkov 
fialovou farbou. Spočítaj, koľko smajlíkov zostalo nevyfarbených. Ak vieš, označ ich 
číslom. Na lodi, ktorá pláva po Dunaji aj popod Most SNP sú zakreslené symboly. 
Vyfarbi ich pomocou myšky počítača nasledovne:                                             

                       - oranžovou farbou;               - žltou farbou;              - červenou farbou;            
 
                        - modrou farbou;                  -   hnedou farbou;       - fialovou farbou.      
 

Podľa  autokorektívnej karty (AK 33) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 33), plánik so symbolmi a farbami. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo  frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. Jeden plánik môže vyvesiť na magnetickú tabuľu, podľa ktorého 
budú žiaci postupovať pri plnení úlohy. V závere prevedie reflexiu. Úlohu z 
pracovného  listu  môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Práca s 
pracovným listom ponúka priestor pre rôzne využitie. Záleží to ale od nadobudnutých 
kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom je 
možné využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Loďkam, ktoré plávajú po Dunaji aj popod Most SNP nakresli po predkreslených 
čiarach vlny. Pokús sa ich dokresliť aj samostatne. Vlny kresli súvisle zľava doprava. 
Spočítaj, koľkým lodiam si v každom riadku nakreslil vlny. Spočítaj v ktorom riadku 
je najviac lodí. Lode si vyfarbi. Podľa autokorektívnej karty (AK 34), si skontroluj či  
vlny napísal správne. Odmeň sa pečiatkou, ktorú máte v škole.  

              Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 34), pečiatky. 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL34). So žiakmi prevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania vĺn. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, 
upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK34).  Na záver zrealizuje so 
žiakmi reflexiu. 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
              Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL33), ktorý máš v počítači a skús 

pomenovať most, ktorý je na ňom zobrazený. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré 
sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove MOST. 
Podľa   počtu slabík zafarbi pomocou myšky počítača počet smajlíkov zelenou farbou. 
Podľa počtu písmen SNP vyfarbi rovnaký počet smajlíkov červenou farbou. Podľa 
počtu písmen v samostatnom štvorčeku s písmenom V, vyfarbi počet smajlíkov 
oranžovou farbou. Podľa počtu slabík v slove BRATISLAVA vyfarbi smajlíkov 
fialovou farbou. Spočítaj, koľko smajlíkov zostalo nevyfarbených. Ak vieš, označ ich 
číslom. Na lodi, ktorá pláva po Dunaji aj popod Most SNP sú zakreslené symboly. 
Vyfarbi ich pomocou myšky počítača nasledovne:                                             

                       - oranžovou farbou;               - žltou farbou;              - červenou farbou;            
 
                        - modrou farbou;                  -   hnedou farbou;       - fialovou farbou.      
 

Podľa  autokorektívnej karty (AK 33) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 33), plánik so symbolmi a farbami. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo  frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. Jeden plánik môže vyvesiť na magnetickú tabuľu, podľa ktorého 
budú žiaci postupovať pri plnení úlohy. V závere prevedie reflexiu. Úlohu z 
pracovného  listu  môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Práca s 
pracovným listom ponúka priestor pre rôzne využitie. Záleží to ale od nadobudnutých 
kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom je 
možné využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Loďkam, ktoré plávajú po Dunaji aj popod Most SNP nakresli po predkreslených 
čiarach vlny. Pokús sa ich dokresliť aj samostatne. Vlny kresli súvisle zľava doprava. 
Spočítaj, koľkým lodiam si v každom riadku nakreslil vlny. Spočítaj v ktorom riadku 
je najviac lodí. Lode si vyfarbi. Podľa autokorektívnej karty (AK 34), si skontroluj či  
vlny napísal správne. Odmeň sa pečiatkou, ktorú máte v škole.  

              Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 34), pečiatky. 
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL34). So žiakmi prevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania vĺn. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, 
upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK34).  Na záver zrealizuje so 
žiakmi reflexiu. 
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste. Pomenuj most, ktorý vidíš. Prepíš 
do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov oranžovou farbou, koľko slabík má slovo MOST. Podobne vyfarbi taký 
počet smajlíkov modrou farbou, koľko je v  slove APOLLO. Spočítaj koľko smajlíkov 
Ti zostalo nevyfarbených. Ak vieš, zapíš ich počet číslicou. Loď, ktorá pláva po 
Dunaji a prepláva popod MOST APOLLO sa skladá z rôznych tvarov. Tvary vyfarbi 
nasledovne:  

            - zelenou farbou;                - modrou farbou;                       -   fialovou farbou;  

            - žltou farbou;                   -   červenou farbou.               

Podľa  autokorektívnej karty (AK 35) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK35), plánik so symbolmi 
a farbami. 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 35). Vopred si ale pripraví plániky 
so symbolmi a farbami pre žiakov, aby mohli podľa nich samostatne, alebo v 
skupinách vyfarbovať tvary na loďke. Učiteľ/ka môže vyvesiť 1 plánik na magnetickú 
tabuľu, podľa ktorého budú žiaci postupovať pri plnení úlohy. V závere prevedie 
reflexiu. Úlohu z pracovného  listu  môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. 
Práca s pracovným listom ponúka priestor pre rôzne využitie. Záleží to ale od vekovej 
kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom je možné využívať aj iné 
digitálne pomôcky. Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka 
žiakom autokorektívnu kartu (AK 35). V závere prevedie reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL 35) v počítači a pomenuj, čo  
vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Ich počet pomocou myšky počítača vyfarbi 
oranžovou farbou počtom smajlíkov. Vytlieskaj slabiky v slove APOLLO. Ich počet 
pomocou myšky počítača vyfarbi modrou farbou počtom smajlíkov. Na lodi, ktorá 
pláva po Dunaji a prepláva popod Most APOLLO sa skladá z rôznych tvarov. Tvary 
vyfarbi nasledovne:  
             - zelenou farbou;                - modrou farbou;                  - fialovou farbou; 
             - žltou farbou;                      - červenou farbou.    
            
Podľa  autokorektívnej karty (AK 35) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak áno, 
ohodnoť sa vyfarbením ryby pomocou myšky počítača. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 35), plánik so symbolmi a farbami. 
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste. Pomenuj most, ktorý vidíš. Prepíš 
do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov oranžovou farbou, koľko slabík má slovo MOST. Podobne vyfarbi taký 
počet smajlíkov modrou farbou, koľko je v  slove APOLLO. Spočítaj koľko smajlíkov 
Ti zostalo nevyfarbených. Ak vieš, zapíš ich počet číslicou. Loď, ktorá pláva po 
Dunaji a prepláva popod MOST APOLLO sa skladá z rôznych tvarov. Tvary vyfarbi 
nasledovne:  

            - zelenou farbou;                - modrou farbou;                       -   fialovou farbou;  

            - žltou farbou;                   -   červenou farbou.               

Podľa  autokorektívnej karty (AK 35) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK35), plánik so symbolmi 
a farbami. 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 35). Vopred si ale pripraví plániky 
so symbolmi a farbami pre žiakov, aby mohli podľa nich samostatne, alebo v 
skupinách vyfarbovať tvary na loďke. Učiteľ/ka môže vyvesiť 1 plánik na magnetickú 
tabuľu, podľa ktorého budú žiaci postupovať pri plnení úlohy. V závere prevedie 
reflexiu. Úlohu z pracovného  listu  môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. 
Práca s pracovným listom ponúka priestor pre rôzne využitie. Záleží to ale od vekovej 
kategórie žiakov v triede. Pri práci s pracovným listom je možné využívať aj iné 
digitálne pomôcky. Pri kontrole správnosti vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka 
žiakom autokorektívnu kartu (AK 35). V závere prevedie reflexiu.  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL 35) v počítači a pomenuj, čo  
vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré 
si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Ich počet pomocou myšky počítača vyfarbi 
oranžovou farbou počtom smajlíkov. Vytlieskaj slabiky v slove APOLLO. Ich počet 
pomocou myšky počítača vyfarbi modrou farbou počtom smajlíkov. Na lodi, ktorá 
pláva po Dunaji a prepláva popod Most APOLLO sa skladá z rôznych tvarov. Tvary 
vyfarbi nasledovne:  
             - zelenou farbou;                - modrou farbou;                  - fialovou farbou; 
             - žltou farbou;                      - červenou farbou.    
            
Podľa  autokorektívnej karty (AK 35) skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak áno, 
ohodnoť sa vyfarbením ryby pomocou myšky počítača. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 35), plánik so symbolmi a farbami. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. Na magnetickú tabuľu vyvesí 1 plánik, podľa ktorého budú žiaci 
vyfarbovať symboly na lodi. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu 
môže využiť aj na  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke 
priestor pre jeho mnohoraké využitie. Závisí  to od vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Po predkreslených čiarkach v (PL 36), nakresli ceruzkou vlnky plachetniciam, ktoré 
plávajú po Dunaji a preplavujú sa popod Most APOLLO. V druhom riadku sa ich 
pokús nakresliť samostatne. Vlnky kresli súvisle zľava doprava. Spočítaj, popod koľko 
plachetníc si kreslil vlnky.  Pokús sa to zapísať číslicou. Plachetnice si vyfarbi podľa 
vlastnej fantázie.     
Podľa  autokorektívnej karty (AK 36) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, odmeň sa pečiatkou.                           
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 36), pečiatky. 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL36). So žiakmi pdrevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania vĺn. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, 
upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK36).  Na záver zrealizuje so 
žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste (PL37). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Kamenný. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík má slovo KAMENNÝ. Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
žltou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Rušeň, ktorý ide po Kamennom moste 
smerom v ľavo, zakrúžkuj hnedou farbou. Vlak, ktorý ide po Kamennom moste 
smerom v pravo zakrúžkuj zelenou farbou. Podľa  autokorektívnej karty (AK 37) si 
skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   pracoval správne, odmeň sa vyfarbením 
tej ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 37). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači.  Pomenuj most, ktorý 
vidíš. Prepíš do tabuliek pomocou myšky počítača slová, ktoré sú nad tabuľkami. 
Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Kamenný. Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov fialovou 
farbou, koľko slabík má slovo KAMENNÝ. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov 
žltou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vlak, ktorý ide po Kamennom moste 
vpravo zakrúžkuj myškou počítača zelenou farbou. Rušeň, ktorý ide vľavo, zakrúžkuj 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. Na magnetickú tabuľu vyvesí 1 plánik, podľa ktorého budú žiaci 
vyfarbovať symboly na lodi. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu 
môže využiť aj na  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke 
priestor pre jeho mnohoraké využitie. Závisí  to od vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Po predkreslených čiarkach v (PL 36), nakresli ceruzkou vlnky plachetniciam, ktoré 
plávajú po Dunaji a preplavujú sa popod Most APOLLO. V druhom riadku sa ich 
pokús nakresliť samostatne. Vlnky kresli súvisle zľava doprava. Spočítaj, popod koľko 
plachetníc si kreslil vlnky.  Pokús sa to zapísať číslicou. Plachetnice si vyfarbi podľa 
vlastnej fantázie.     
Podľa  autokorektívnej karty (AK 36) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   
pracoval správne, odmeň sa pečiatkou.                           
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 36), pečiatky. 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohe v (PL36). So žiakmi pdrevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania vĺn. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, 
upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK36).  Na záver zrealizuje so 
žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si poprezeraj obrázky na pracovnom liste (PL37). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Kamenný. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík má slovo KAMENNÝ. Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
žltou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Rušeň, ktorý ide po Kamennom moste 
smerom v ľavo, zakrúžkuj hnedou farbou. Vlak, ktorý ide po Kamennom moste 
smerom v pravo zakrúžkuj zelenou farbou. Podľa  autokorektívnej karty (AK 37) si 
skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si   pracoval správne, odmeň sa vyfarbením 
tej ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 37). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači.  Pomenuj most, ktorý 
vidíš. Prepíš do tabuliek pomocou myšky počítača slová, ktoré sú nad tabuľkami. 
Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Kamenný. Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov fialovou 
farbou, koľko slabík má slovo KAMENNÝ. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov 
žltou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vlak, ktorý ide po Kamennom moste 
vpravo zakrúžkuj myškou počítača zelenou farbou. Rušeň, ktorý ide vľavo, zakrúžkuj 
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myškou počítača hnedou farbou. Podľa  autokorektívnej karty (AK 37) si skontroluj, či 
si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením pomocou 
myšky počítača tej ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 37). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. V závere prevedie reflexiu. Plnenie úlohy z pracovného listu 
môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre  
rôzne využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh  v 
pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.   

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL38) ceruzkou nakresli krátke zvislé čiary koľajníc pre vlak, ktorý jazdí po 
koľajniciach Kamenného mostu v Telgárte. V druhom riadku kresli dlhé zvislé čiary 
koľajníc.  Krátke a dlhšie čiary koľajníc kresli smerom zhora dolu a zľava doprava. 
Spočítaj koľajnice a povedz, koľkým vlakom si nakreslil koľajnice. Ukáž vlaky, ktoré 
idú vpravo, a ktoré idú vľavo. Porozprávaj, aké vlaky vezú viac vagónov. Povedz ako 
sa volajú vlaky, ktoré vezú viac vagónov. Porozprávaj, aké vlaky vezú menej vagónov. 
Vlaky si vyfarbi podľa vlastnej fantázie. Zápis zvislých krátkych a dlhších čiar si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 38). Ak si pracoval správne, odmeň  sa 
pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 38), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL38). So žiakmi prevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania zvislých krátkych  a dlhších čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK38).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL37). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Diaľničný.  Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík má slovo DIAĽNIČNÝ. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Spočítaj, koľko osobných 
áut práve prechádza po Diaľničnom moste. Modrou farbou  vyfarbi  rovnaký počet 
kolies, ktoré sú v hornej časti pracovného listu medzi autami. Autá si vyfarbi podľa 
vlastnej fantázie. Podľa  autokorektívnej karty (AK 39) si skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením  ryby, ktorá vyjadruje 
Tvoj úspech.         
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 39). 

 

 PL 
37 

" 
 

PL 
38 
� 

 

 PL 
38 

" 
 

PL 
39 
� 

 

119  119 

myškou počítača hnedou farbou. Podľa  autokorektívnej karty (AK 37) si skontroluj, či 
si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením pomocou 
myšky počítača tej ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 37). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. V závere prevedie reflexiu. Plnenie úlohy z pracovného listu 
môže využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre  
rôzne využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úloh  v 
pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.   

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL38) ceruzkou nakresli krátke zvislé čiary koľajníc pre vlak, ktorý jazdí po 
koľajniciach Kamenného mostu v Telgárte. V druhom riadku kresli dlhé zvislé čiary 
koľajníc.  Krátke a dlhšie čiary koľajníc kresli smerom zhora dolu a zľava doprava. 
Spočítaj koľajnice a povedz, koľkým vlakom si nakreslil koľajnice. Ukáž vlaky, ktoré 
idú vpravo, a ktoré idú vľavo. Porozprávaj, aké vlaky vezú viac vagónov. Povedz ako 
sa volajú vlaky, ktoré vezú viac vagónov. Porozprávaj, aké vlaky vezú menej vagónov. 
Vlaky si vyfarbi podľa vlastnej fantázie. Zápis zvislých krátkych a dlhších čiar si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 38). Ak si pracoval správne, odmeň  sa 
pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 38), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL38). So žiakmi prevedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania zvislých krátkych  a dlhších čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK38).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL37). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Diaľničný.  Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík má slovo DIAĽNIČNÝ. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Spočítaj, koľko osobných 
áut práve prechádza po Diaľničnom moste. Modrou farbou  vyfarbi  rovnaký počet 
kolies, ktoré sú v hornej časti pracovného listu medzi autami. Autá si vyfarbi podľa 
vlastnej fantázie. Podľa  autokorektívnej karty (AK 39) si skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením  ryby, ktorá vyjadruje 
Tvoj úspech.         
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 39). 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste ((PL 39) v počítači.  Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek pomocou myšky počítača slová, ktoré sú nad 
tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v  slove Diaľničný Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov 
červenou farbou, koľko slabík je v slove DIAĽNIČNÝ.  Vytlieskaj slabiky v slove 
Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet 
smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Spočítaj, koľko osobných 
áut práve prechádza po Diaľničnom moste. Modrou farbou  vyfarbipomocou myšky 
počítača  rovnaký počet kolies, ktoré sú v hornej časti pracovného listu medzi autami. 
Autá si vyfarbi podľa vlastnej fantázie. Podľa  autokorektívnej karty (AK 39) si 
skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením  
ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 39). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. V závere prevedie reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže 
využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich nadobudnutých kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na prácu s úlohou v pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL40) nakresli ceruzkou dlhé vodorovné čiary, ktoré predstavujú cesty pre osobné 
autá, ktoré jazdia po Diaľničnom moste v Prešove. Dlhé vodorovné čiary kresli po 
predkreslených čiarach smerom od krúžku vľavo ku krúžku vpravo. Ďalšie už kresli 
samostatne a súvisle jednou čiarou zľava doprava. Povedz, koľkým autám si nakreslil 
cesty. Autá si vyfarbi. Podľa  autokorektívnej karty (AK 40)  skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za správne a pekne splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 40), pečiatky 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL40). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania dlhých vodorovných čiar. Pre kontrolu správne 
vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK40).  Na záver 
zrealizuje so žiakmi reflexiu. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL41). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký 
počet smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vytlieskaj slabiky 
v slove Márie.  Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov hnedou 
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Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste ((PL 39) v počítači.  Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek pomocou myšky počítača slová, ktoré sú nad 
tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v  slove Diaľničný Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet smajlíkov 
červenou farbou, koľko slabík je v slove DIAĽNIČNÝ.  Vytlieskaj slabiky v slove 
Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš pomocou myšky počítača taký počet 
smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Spočítaj, koľko osobných 
áut práve prechádza po Diaľničnom moste. Modrou farbou  vyfarbipomocou myšky 
počítača  rovnaký počet kolies, ktoré sú v hornej časti pracovného listu medzi autami. 
Autá si vyfarbi podľa vlastnej fantázie. Podľa  autokorektívnej karty (AK 39) si 
skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, odmeň sa vyfarbením  
ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 39). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom 
individuálny prístup. V závere prevedie reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže 
využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka priestor pre 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich nadobudnutých kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na prácu s úlohou v pracovnom liste môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL40) nakresli ceruzkou dlhé vodorovné čiary, ktoré predstavujú cesty pre osobné 
autá, ktoré jazdia po Diaľničnom moste v Prešove. Dlhé vodorovné čiary kresli po 
predkreslených čiarach smerom od krúžku vľavo ku krúžku vpravo. Ďalšie už kresli 
samostatne a súvisle jednou čiarou zľava doprava. Povedz, koľkým autám si nakreslil 
cesty. Autá si vyfarbi. Podľa  autokorektívnej karty (AK 40)  skontroluj, či si úlohu 
vyriešil správne. Za správne a pekne splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 40), pečiatky 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL40). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania dlhých vodorovných čiar. Pre kontrolu správne 
vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK40).  Na záver 
zrealizuje so žiakmi reflexiu. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL41). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký 
počet smajlíkov zelenou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vytlieskaj slabiky 
v slove Márie.  Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov hnedou 
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farbou, koľko slabík je v slove MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Terézie.   Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík 
je v slove TEREZIE. Spočítaj, koľko kolies má bicykel, ktorý jazdí po Moste Márie 
Terézie. Počet kolies jedného bicykla vyfarbi v hornej dominovej karte. Spočítaj 
kolesá obidvoch bicyklov a kolesá vyfarbi v druhej dominovej karte. Kolesá vyfarbi 
ľubovoľnou farbou. Pomenuj číslo, ktoré určuje počet kolies v dominovej karte 
a vyfarbi ho ľubovoľnou farbou. Môžeš si vyfarbiť aj bicykle. Podľa  autokorektívnej 
karty (AK 41) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, 
odmeň sa vyfarbením ryby.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 41). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL41), ktorý máš v počítači. 
Pomenuj most, ktorý vidíš. Do tabuliek v počítači prepíš slová do prázdnych okienok. 
Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj postupne slabiky v slove Most. Počet slabík 
zaznamenaj tak, že myškou počítača vyfarbíš taký počet smajlíkov zelenou farbou, 
koľko slabík je v slove MOST.  Vytlieskaj slabiky v slove Márie.  Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov hnedou farbou, 
koľko slabík je v slove MÁRIE.  Vytlieskaj slabiky v slove Terézie.   Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov červenou farbou, 
koľko slabík je v slove TEREZIE. Spočítaj, koľko kolies má každý bicykel, ktorý 
jazdí po Moste Márie Terézie. Počet kolies zaznamenaj myškou počítača vyfarbením 
rovnakého počtu krúžkov v správnej dominovej karte, ktorú máš v ľavom hornom 
rohu. Krúžky vyfarbi ľubovoľnou farbou. Pomenuj a vyfarbi ľubovoľnou farbou číslo, 
ktoré určuje počet kolies na každom bicykli. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 41), ktorú máš v počítači. Za správne vyriešenú úlohu sa 
odmeň vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 41). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere prevedie reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  iných 
vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL 42) Nakresli ceruzkou po predkreslených čiarach krátke vodorovné čiary, ktoré 
predstavujú cestičky pre bicykle, na ktorých jazdia cyklisti po Moste Márie Terézie 
v Devínskej Novej Vsi. Potom ich skús nakresliť pod každý bicykel bez pomocných 
čiar už samostatne. Krátke vodorovné čiary kresli zľava doprava. Povedz, koľkým 
bicyklom si v každom riadku nakreslil cestičky. Bicykle si vyfarbi. Podľa  
autokorektívnej karty (AK 42)  skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Za správne a 
pekne splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 42), pečiatky. 
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farbou, koľko slabík je v slove MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Terézie.   Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík 
je v slove TEREZIE. Spočítaj, koľko kolies má bicykel, ktorý jazdí po Moste Márie 
Terézie. Počet kolies jedného bicykla vyfarbi v hornej dominovej karte. Spočítaj 
kolesá obidvoch bicyklov a kolesá vyfarbi v druhej dominovej karte. Kolesá vyfarbi 
ľubovoľnou farbou. Pomenuj číslo, ktoré určuje počet kolies v dominovej karte 
a vyfarbi ho ľubovoľnou farbou. Môžeš si vyfarbiť aj bicykle. Podľa  autokorektívnej 
karty (AK 41) si skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Ak si pracoval správne, 
odmeň sa vyfarbením ryby.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 41). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL41), ktorý máš v počítači. 
Pomenuj most, ktorý vidíš. Do tabuliek v počítači prepíš slová do prázdnych okienok. 
Prečítaj slová, ktoré si napísal. Vytlieskaj postupne slabiky v slove Most. Počet slabík 
zaznamenaj tak, že myškou počítača vyfarbíš taký počet smajlíkov zelenou farbou, 
koľko slabík je v slove MOST.  Vytlieskaj slabiky v slove Márie.  Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov hnedou farbou, 
koľko slabík je v slove MÁRIE.  Vytlieskaj slabiky v slove Terézie.   Počet slabík 
zaznamenaj tak, že vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov červenou farbou, 
koľko slabík je v slove TEREZIE. Spočítaj, koľko kolies má každý bicykel, ktorý 
jazdí po Moste Márie Terézie. Počet kolies zaznamenaj myškou počítača vyfarbením 
rovnakého počtu krúžkov v správnej dominovej karte, ktorú máš v ľavom hornom 
rohu. Krúžky vyfarbi ľubovoľnou farbou. Pomenuj a vyfarbi ľubovoľnou farbou číslo, 
ktoré určuje počet kolies na každom bicykli. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 41), ktorú máš v počítači. Za správne vyriešenú úlohu sa 
odmeň vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 41). 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojici, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere prevedie reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  iných 
vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V (PL 42) Nakresli ceruzkou po predkreslených čiarach krátke vodorovné čiary, ktoré 
predstavujú cestičky pre bicykle, na ktorých jazdia cyklisti po Moste Márie Terézie 
v Devínskej Novej Vsi. Potom ich skús nakresliť pod každý bicykel bez pomocných 
čiar už samostatne. Krátke vodorovné čiary kresli zľava doprava. Povedz, koľkým 
bicyklom si v každom riadku nakreslil cestičky. Bicykle si vyfarbi. Podľa  
autokorektívnej karty (AK 42)  skontroluj, či si úlohu vyriešil správne. Za správne a 
pekne splnenú úlohu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 42), pečiatky. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 42). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania krátkych vodorovných čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK42).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL43). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký 
počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vytlieskaj slabiky 
v slove Márie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou 
farbou, koľko slabík je v slove MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Valérie.   Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík 
je v slove VALÉRIE. Spočítaj a povedz, koľko rýb pláva vo vode, ponad ktorú je 
postavený Most Márie Valérie. Koľko ich pláva smerom vpravo a koľko ich pláva 
smerom vľavo. Ryby, ktoré plávajú vpravo, daj do modrého obdĺžnika. Ryby, ktoré 
plávajú vľavo, daj do žltého obdĺžnika. Podľa počtu rýb, ktoré plávajú vpravo, vyfarbi 
počet okienok v tabuľke modrou farbou. Smer Ti ukazuje šípka.  Podľa počtu rýb, 
ktoré plávajú vľavo, vyfarbi počet okienok v tabuľke žltou farbou. Smer Ti ukazuje 
šípka. Porovnaj a povedz, či bol počet rýb rovnaký, alebo ktorých bolo viac a ktorých 
bolo menej. Spočítaj a povedz, koľko rýb si nakreslil/a, ktoré plávajú vo vode,  ponad 
ktorú je postavený Most Márie Valérie. Ryby si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 43). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá 
vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 43). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL43) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST.; Vytlieskaj slabiky v slove Márie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík je v slove 
MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Valérie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je v slove 
VALÉRIE. Spočítaj a povedz, koľko rýb pláva vo vode, ponad ktorú je postavený 
Most Márie Valérie. Koľko ich pláva smerom vpravo a koľko ich pláva smerom 
vľavo. Ryby, ktoré plávajú vpravo daj myškou počítača do modrého obdĺžnika. Ryby, 
ktoré plávajú vľavo daj myškou počítača do žltého obdĺžnika. Podľa počtu rýb, ktoré 
plávajú vpravo, vyfarbi myškou počítača počet okienok v tabuľke modrou farbou. 
Smer Ti ukazuje šípka.  Podľa počtu rýb, ktoré plávajú vľavo, vyfarbi myškou 
počítača počet okienok v tabuľke žltou farbou. Smer Ti ukazuje šípka. Porovnaj a 
povedz, či bol počet rýb rovnaký, alebo ktorých bolo viac a ktorých bolo menej. 

 PL 
42 

" 
 

PL 
43 
� 

 

PL 
43 
� 

122  122 

 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 42). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania krátkych vodorovných čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK42).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL43). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký 
počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Vytlieskaj slabiky 
v slove Márie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov červenou 
farbou, koľko slabík je v slove MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Valérie.   Počet 
slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík 
je v slove VALÉRIE. Spočítaj a povedz, koľko rýb pláva vo vode, ponad ktorú je 
postavený Most Márie Valérie. Koľko ich pláva smerom vpravo a koľko ich pláva 
smerom vľavo. Ryby, ktoré plávajú vpravo, daj do modrého obdĺžnika. Ryby, ktoré 
plávajú vľavo, daj do žltého obdĺžnika. Podľa počtu rýb, ktoré plávajú vpravo, vyfarbi 
počet okienok v tabuľke modrou farbou. Smer Ti ukazuje šípka.  Podľa počtu rýb, 
ktoré plávajú vľavo, vyfarbi počet okienok v tabuľke žltou farbou. Smer Ti ukazuje 
šípka. Porovnaj a povedz, či bol počet rýb rovnaký, alebo ktorých bolo viac a ktorých 
bolo menej. Spočítaj a povedz, koľko rýb si nakreslil/a, ktoré plávajú vo vode,  ponad 
ktorú je postavený Most Márie Valérie. Ryby si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 43). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá 
vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 43). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL43) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST.; Vytlieskaj slabiky v slove Márie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov červenou farbou, koľko slabík je v slove 
MÁRIE. Vytlieskaj slabiky v slove Valérie. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je v slove 
VALÉRIE. Spočítaj a povedz, koľko rýb pláva vo vode, ponad ktorú je postavený 
Most Márie Valérie. Koľko ich pláva smerom vpravo a koľko ich pláva smerom 
vľavo. Ryby, ktoré plávajú vpravo daj myškou počítača do modrého obdĺžnika. Ryby, 
ktoré plávajú vľavo daj myškou počítača do žltého obdĺžnika. Podľa počtu rýb, ktoré 
plávajú vpravo, vyfarbi myškou počítača počet okienok v tabuľke modrou farbou. 
Smer Ti ukazuje šípka.  Podľa počtu rýb, ktoré plávajú vľavo, vyfarbi myškou 
počítača počet okienok v tabuľke žltou farbou. Smer Ti ukazuje šípka. Porovnaj a 
povedz, či bol počet rýb rovnaký, alebo ktorých bolo viac a ktorých bolo menej. 
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Spočítaj a povedz, koľko rýb si nakreslil/a, ktoré plávajú vo vode, ponad ktorú je 
postavený Most Márie Valérie. Ryby si môžeš myškou počítača vyfarbiť. Vyriešenú 
úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 43). Ohodnoť sa vyfarbením 
ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 43). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Nakresli ceruzkou po predkreslených čiarach pod každú stopu chodca, ktorý chodí  po 
chodníku na Moste Márie Valérie v Štúrove a Ostrihome stopu, v podobe krátkej 
vodorovnej čiary. Ostatné už píš samostatne. Krátke vodorovné čiary píš zľava 
doprava. Povedz, koľkým stopám chodcov si v každom riadku  nakreslil čiary. Písanie 
krátkych vodorovných čiar si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK44). Za prácu 
sa odmeň pečiatkou. 
 
Obmena: 
Okrem osobných áut a chodcov chodia po Moste Márie Valérie v Štúrove a Ostrihome 
aj psíky. Pod každú psiu stopu napíš po predkreslených čiarach krátke vodorovné 
čiary. Ostatné už píš samostatne. Krátke vodorovné čiary píš zľava doprava. Povedz, 
koľkým stopám psov si v každom riadku  nakreslil čiary. Písanie krátkych 
vodorovných čiar si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK44). Za prácu sa 
odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 44), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 44). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania krátkych vodorovných čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK44).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL45). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Sklápací. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je v slove SKLÁPACÍ.  Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Na obrázkoch sú lode rôznych 
veľkostí. Veľké lode daj do zeleného obdĺžnika a menšie do červeného obdĺžnika. 
Spočítaj, koľko všetkých lodí, ktoré sú na pracovnom liste (PL45) prepláva popod 
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Spočítaj a povedz, koľko rýb si nakreslil/a, ktoré plávajú vo vode, ponad ktorú je 
postavený Most Márie Valérie. Ryby si môžeš myškou počítača vyfarbiť. Vyriešenú 
úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 43). Ohodnoť sa vyfarbením 
ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 43). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Nakresli ceruzkou po predkreslených čiarach pod každú stopu chodca, ktorý chodí  po 
chodníku na Moste Márie Valérie v Štúrove a Ostrihome stopu, v podobe krátkej 
vodorovnej čiary. Ostatné už píš samostatne. Krátke vodorovné čiary píš zľava 
doprava. Povedz, koľkým stopám chodcov si v každom riadku  nakreslil čiary. Písanie 
krátkych vodorovných čiar si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK44). Za prácu 
sa odmeň pečiatkou. 
 
Obmena: 
Okrem osobných áut a chodcov chodia po Moste Márie Valérie v Štúrove a Ostrihome 
aj psíky. Pod každú psiu stopu napíš po predkreslených čiarach krátke vodorovné 
čiary. Ostatné už píš samostatne. Krátke vodorovné čiary píš zľava doprava. Povedz, 
koľkým stopám psov si v každom riadku  nakreslil čiary. Písanie krátkych 
vodorovných čiar si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK44). Za prácu sa 
odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 44), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 44). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania krátkych vodorovných čiar. Pre kontrolu 
správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK44).  
Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL45). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Sklápací. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je v slove SKLÁPACÍ.  Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST. Na obrázkoch sú lode rôznych 
veľkostí. Veľké lode daj do zeleného obdĺžnika a menšie do červeného obdĺžnika. 
Spočítaj, koľko všetkých lodí, ktoré sú na pracovnom liste (PL45) prepláva popod 
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Sklápací most. Pri lodiach sú rámiky s veľkým a malým kormidlom. Pri veľkom 
kormidle vyfarbi zelenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku veľkých lodí. Pri 
malom kormidle vyfarbi červenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku menších 
lodí. Porovnaj a povedz, či je počet lodí rovnaký, alebo povedz, ktorých je viac a 
ktorých je menej. Lode si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 45). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj 
úspech.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 45). 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL45) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Sklápací. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je 
v slove SKLÁPACÍ.  Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov modrou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST.  Na obrázkoch v pracovnom liste (PL45) sú lode rôznych veľkostí. Veľké lode 
daj myškou počítača do zeleného obdĺžnika a menšie do červeného obdĺžnika. 
Spočítaj, koľko veľkých a menších lodí prepláva popod Sklápací most. Pri lodiach sú 
rámiky s veľkým a malým kormidlom. Pri veľkom kormidle vyfarbi myškou počítača 
zelenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku veľkých lodí. Pri malom kormidle 
vyfarbi červenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku menších lodí. Porovnaj a 
povedz, či je počet lodí rovnaký, alebo povedz, ktorých je viac a ktorých je menej. 
Lode si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK 45). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 45). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
V pracovnom liste (PL46) Ti Sklápací most v Komárne určite pripomína striešku. Po 
predkreslených čiarkach napíš ceruzkou ponad každú loď, ktorá prechádza popod 
Sklápací most v Komárne hornú lomenú čiaru. Ostatné už píš samostatne.  Horné 
lomené čiary píš zľava zdola šikmo smerom hore nad loď a potom šikmo dolu 
doprava. Tak dostaneš každú loď pod sklápací most. Povedz, koľko lodí je pod 
sklápacím mostom. Lode si môžeš  vyfarbiť. Písanie lomených čiar si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK46). Za prácu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 46), pečiatky. 
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Sklápací most. Pri lodiach sú rámiky s veľkým a malým kormidlom. Pri veľkom 
kormidle vyfarbi zelenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku veľkých lodí. Pri 
malom kormidle vyfarbi červenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku menších 
lodí. Porovnaj a povedz, či je počet lodí rovnaký, alebo povedz, ktorých je viac a 
ktorých je menej. Lode si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK 45). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj 
úspech.        
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 45). 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL45) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Sklápací. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov fialovou farbou, koľko slabík je 
v slove SKLÁPACÍ.  Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov modrou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST.  Na obrázkoch v pracovnom liste (PL45) sú lode rôznych veľkostí. Veľké lode 
daj myškou počítača do zeleného obdĺžnika a menšie do červeného obdĺžnika. 
Spočítaj, koľko veľkých a menších lodí prepláva popod Sklápací most. Pri lodiach sú 
rámiky s veľkým a malým kormidlom. Pri veľkom kormidle vyfarbi myškou počítača 
zelenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku veľkých lodí. Pri malom kormidle 
vyfarbi červenou farbou toľko okienok, koľko je na obrázku menších lodí. Porovnaj a 
povedz, či je počet lodí rovnaký, alebo povedz, ktorých je viac a ktorých je menej. 
Lode si môžeš vyfarbiť. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK 45). Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.        
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 45). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
V pracovnom liste (PL46) Ti Sklápací most v Komárne určite pripomína striešku. Po 
predkreslených čiarkach napíš ceruzkou ponad každú loď, ktorá prechádza popod 
Sklápací most v Komárne hornú lomenú čiaru. Ostatné už píš samostatne.  Horné 
lomené čiary píš zľava zdola šikmo smerom hore nad loď a potom šikmo dolu 
doprava. Tak dostaneš každú loď pod sklápací most. Povedz, koľko lodí je pod 
sklápacím mostom. Lode si môžeš  vyfarbiť. Písanie lomených čiar si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK46). Za prácu sa odmeň pečiatkou. 
Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 46), pečiatky. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 46). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania lomených čiar. Pre kontrolu správne 
vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK46).  Na záver 
zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL47). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Železničný Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove ŽELEZNIČNÝ. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  Vyhľadaj vlaky, ktoré ťahajú 
rovnaký počet vagónov a daj ich do červeného obdĺžnika. Spočítaj a povedz, koľko 
vlakov ťahá rovnaký počet vagónov po Železničnom moste. Medzi vlakmi je tabuľka. 
Červenou pastelkou vyfarbi toľko okienok v tabuľke, koľko vlakov ťahá rovnaký 
počet vagónov. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 47). 
Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 47). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL47) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Železničný. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove 
ŽELEZNIČNÝ.  Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST. Vyhľadaj vlaky, ktoré ťahajú rovnaký počet vagónov a daj ich myškou 
počítača do červeného obdĺžnika. Spočítaj a povedz, koľko vlakov ťahá rovnaký počet 
vagónov po Železničnom moste. Medzi vlakmi je tabuľka. Pomocou myšky počítača 
vyfarbi červenou farbou toľko okienok v tabuľke, koľko vlakov ťahá rovnaký počet 
vagónov. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 47). 
Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 47). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 46). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania lomených čiar. Pre kontrolu správne 
vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie autokorektívnej karty (AK46).  Na záver 
zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL47). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Železničný Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove ŽELEZNIČNÝ. 
Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet 
smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  Vyhľadaj vlaky, ktoré ťahajú 
rovnaký počet vagónov a daj ich do červeného obdĺžnika. Spočítaj a povedz, koľko 
vlakov ťahá rovnaký počet vagónov po Železničnom moste. Medzi vlakmi je tabuľka. 
Červenou pastelkou vyfarbi toľko okienok v tabuľke, koľko vlakov ťahá rovnaký 
počet vagónov. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 47). 
Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK 47). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL47) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Železničný. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove 
ŽELEZNIČNÝ.  Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov sivou farbou, koľko slabík je v slove 
MOST. Vyhľadaj vlaky, ktoré ťahajú rovnaký počet vagónov a daj ich myškou 
počítača do červeného obdĺžnika. Spočítaj a povedz, koľko vlakov ťahá rovnaký počet 
vagónov po Železničnom moste. Medzi vlakmi je tabuľka. Pomocou myšky počítača 
vyfarbi červenou farbou toľko okienok v tabuľke, koľko vlakov ťahá rovnaký počet 
vagónov. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 47). 
Ohodnoť sa vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.         
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK 47). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  
iných vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na 
mnohoraké využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov 
v triede. Na prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne 
pomôcky.  
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Vlaky, ktoré jazdia po Železničnom moste v Komárne vezú písmená z abecedy. Dážď 
im však zmazal v niektorých miestach koľajnice. Aby mohli vlaky doviezť písmená do 
našej školy, potrebujú opraviť pokazené koľajnice. Pospájaj  predkreslené  
prerušované čiary do súvislých dlhých čiar, ktoré predstavujú koľajnice. Pospájaj 
koľajnice krátkymi zvislými a šikmými čiarami tak, aby si ceruzou neprešiel za kraje 
koľajníc. Dopíš všetky krátke rovné a šikmé čiary tak, aby si opravil celé koľajnice. 
Spočítaj a povedz, koľko vlakov nám vezie písmená. Prečítaj si všetky písmená 
a vymysli na každé písmeno aspoň 3 slová. Na závere si vyfarbi hnedou farbou vlaky, 
ktoré idú vľavo a sivou farbou vlaky, ktoré idú vpravo. Vyriešenú úlohu si skontroluj 
podľa autokorektívnej karty (AK 48). Ohodnoť sa pečiatkou. 

              Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 48), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 48). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania dlhých línií, krátkych rovných a šikmých 
čiar. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie 
autokorektívnej karty (AK 48).  Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL 49). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Alžbetin. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove ALŽBETIN. Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  V hornej časti pracovného listu sú 
ryby. Vytvor dvojice z rovnakých rýb plávajúcich v rieke, ponad ktorú je postavený  
Alžbetin most. Daj ich do obdĺžnikov s rovnakou farbou. Ryby, z ktorých sa nedajú 
utvoriť dvojice, ktoré nemajú kamarátov, daj do žltého obdĺžnika. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 49). Ohodnoť sa  vyfarbením ryby, ktorá 
vyjadruje Tvoj úspech.   
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK49). 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL49) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Alžbetin. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove 
ALŽBETIN. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  
V hornej časti pracovného listu sú ryby. Vytvor dvojice z rovnakých rýb plávajúcich v 
rieke, ponad ktorú je postavený  Alžbetin most. Daj ich do obdĺžnikov s rovnakou 
farbou. Ryby, z ktorých sa nedajú utvoriť dvojice, ktoré nemajú kamarátov, daj do 
žltého obdĺžnika. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 49). 
Ohodnoť sa  vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK49). 
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Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Vlaky, ktoré jazdia po Železničnom moste v Komárne vezú písmená z abecedy. Dážď 
im však zmazal v niektorých miestach koľajnice. Aby mohli vlaky doviezť písmená do 
našej školy, potrebujú opraviť pokazené koľajnice. Pospájaj  predkreslené  
prerušované čiary do súvislých dlhých čiar, ktoré predstavujú koľajnice. Pospájaj 
koľajnice krátkymi zvislými a šikmými čiarami tak, aby si ceruzou neprešiel za kraje 
koľajníc. Dopíš všetky krátke rovné a šikmé čiary tak, aby si opravil celé koľajnice. 
Spočítaj a povedz, koľko vlakov nám vezie písmená. Prečítaj si všetky písmená 
a vymysli na každé písmeno aspoň 3 slová. Na závere si vyfarbi hnedou farbou vlaky, 
ktoré idú vľavo a sivou farbou vlaky, ktoré idú vpravo. Vyriešenú úlohu si skontroluj 
podľa autokorektívnej karty (AK 48). Ohodnoť sa pečiatkou. 

              Pomôcky: ceruzka, pastelky, autokorektívna karta (AK 48), pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 48). So žiakmi uskutoční prstové 
cvičenie, predvedie názornú ukážku písania dlhých línií, krátkych rovných a šikmých 
čiar. Pre kontrolu správne vyriešenej úlohy, upozorní žiakov na použitie 
autokorektívnej karty (AK 48).  Na záver zrealizuje so žiakmi reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL 49). Pomenuj most, ktorý vidíš. 
Prepíš do tabuliek ceruzkou slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, ktoré si 
napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Alžbetin. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove ALŽBETIN. Vytlieskaj 
slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš taký počet smajlíkov 
modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  V hornej časti pracovného listu sú 
ryby. Vytvor dvojice z rovnakých rýb plávajúcich v rieke, ponad ktorú je postavený  
Alžbetin most. Daj ich do obdĺžnikov s rovnakou farbou. Ryby, z ktorých sa nedajú 
utvoriť dvojice, ktoré nemajú kamarátov, daj do žltého obdĺžnika. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 49). Ohodnoť sa  vyfarbením ryby, ktorá 
vyjadruje Tvoj úspech.   
Pomôcky: pastelky, ceruzka, autokorektívna karta (AK49). 
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste (PL49) v počítači. Pomenuj most, 
ktorý vidíš. Prepíš do tabuliek v počítači slová, ktoré sú nad tabuľkami. Prečítaj slová, 
ktoré si napísal. Vytlieskaj slabiky v slove Alžbetin. Počet slabík zaznamenaj tak, že 
vyfarbíš myškou počítača taký počet smajlíkov žltou farbou, koľko slabík je v slove 
ALŽBETIN. Vytlieskaj slabiky v slove Most. Počet slabík zaznamenaj tak, že vyfarbíš 
myškou počítača taký počet smajlíkov modrou farbou, koľko slabík je v slove MOST.  
V hornej časti pracovného listu sú ryby. Vytvor dvojice z rovnakých rýb plávajúcich v 
rieke, ponad ktorú je postavený  Alžbetin most. Daj ich do obdĺžnikov s rovnakou 
farbou. Ryby, z ktorých sa nedajú utvoriť dvojice, ktoré nemajú kamarátov, daj do 
žltého obdĺžnika. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 49). 
Ohodnoť sa  vyfarbením ryby, ktorá vyjadruje Tvoj úspech.   
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK49). 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  iných 
vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na mnohoraké 
využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov v triede. Na 
prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
V rieke Dunaj, ktorý preteká popod Alžbetin most plávajú ryby. Niekoľko rýb je tam 
veľmi pekných. Rybári ich však nemôžu chytiť, pretože sú ešte malé. Skús ich nájsť. 
Keď ich nájdeš, vyfarbi ich a povedz, koľko si ich našiel. V rieke Dunaj sú aj veľké 
ryby, ktorým chýbajú šupiny. Pomôž im a dokresli rybám chýbajúce šupiny. Po 
predkreslených čiarach píš ceruzkou oblúky vľavo. Spočítaj a povedz, koľkým rybám 
si dokreslil šupiny. Môžeš si dokresli aj vlny, v ktorých plávajú po rieke Dunaj. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 50). Odmeň  sa 
pečiatkou.  
Pomôcky: ceruzka, pastelky, pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 50). So žiakmi zrealizuje prstové 
cvičenie. Predvedie názornú ukážku písania oblúkov vľavo. Učiteľ/ka počas písania 
kontroluje prácu žiakov. V závere uskutoční  reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. , II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo na nich vidíš. Ukáž a pomenuj jednotlivé 
mosty na obrázkoch. Ak nevieš, požiadaj učiteľa/ku o pomoc. Pozeraj sa na mosty 
približne 1 minútu. Zapamätaj si čo najviac mostov aj s ich poradím. Učiteľ/ka mosty 
v hornom riadku obráti na opačnú stranu. Do prázdnych obdĺžnikov v  tabuľke 
poukladaj vedľa seba obrázky mostov, ktoré môžu byť zalaminované. Pokús sa ich 
zoradiť tak, ako boli v hornom riadku. Pri kontrole riešenia úlohy si otoč obrázky 
v predchádzajúcom riadku, na ktoré si sa na začiatku riešenia úlohy pozeral. Ak si 
správne pracoval, odmeň sa pečiatkou, ktorá sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia. 
 
Obmena:  
Úloha zameraná na poznávanie mostov Slovenska sa môže riešiť prácou vo 
dvojiciach. Žiaci si na lavici, alebo na magnetickej tabuli ukladajú kartičky s mostmi 
do radu v rôznom poradí a do tabuliek priraďujú kartičky tak, aby sa im vytvorili 
dvojice mostov. Keď už poznajú a vedia pomenovať všetky mosty z (PL51), pridávajú 
si k nim postupne mosty z (PL52). Kartičky s mostmi by si mali kombinovať tak, aby 
pracovali vždy maximálne s piatimi dvojicami rôznych obrázkov. Po ukončení úlohy 
by mali žiaci poznať 10 vybraných mostov Slovenska.  

              Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia.  
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, 
vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka podľa potreby poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovného listu môže využiť aj na  iných 
vyučovacích predmetoch. Plnenie úloh v pracovnom liste ponúka priestor na mnohoraké 
využitie. Závisí to od  kompetencií učiteľa/ky a vekovej kategórie žiakov v triede. Na 
prácu s pracovným listom môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
V rieke Dunaj, ktorý preteká popod Alžbetin most plávajú ryby. Niekoľko rýb je tam 
veľmi pekných. Rybári ich však nemôžu chytiť, pretože sú ešte malé. Skús ich nájsť. 
Keď ich nájdeš, vyfarbi ich a povedz, koľko si ich našiel. V rieke Dunaj sú aj veľké 
ryby, ktorým chýbajú šupiny. Pomôž im a dokresli rybám chýbajúce šupiny. Po 
predkreslených čiarach píš ceruzkou oblúky vľavo. Spočítaj a povedz, koľkým rybám 
si dokreslil šupiny. Môžeš si dokresli aj vlny, v ktorých plávajú po rieke Dunaj. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK 50). Odmeň  sa 
pečiatkou.  
Pomôcky: ceruzka, pastelky, pečiatky. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL 50). So žiakmi zrealizuje prstové 
cvičenie. Predvedie názornú ukážku písania oblúkov vľavo. Učiteľ/ka počas písania 
kontroluje prácu žiakov. V závere uskutoční  reflexiu. 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. , II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky a povedz, čo na nich vidíš. Ukáž a pomenuj jednotlivé 
mosty na obrázkoch. Ak nevieš, požiadaj učiteľa/ku o pomoc. Pozeraj sa na mosty 
približne 1 minútu. Zapamätaj si čo najviac mostov aj s ich poradím. Učiteľ/ka mosty 
v hornom riadku obráti na opačnú stranu. Do prázdnych obdĺžnikov v  tabuľke 
poukladaj vedľa seba obrázky mostov, ktoré môžu byť zalaminované. Pokús sa ich 
zoradiť tak, ako boli v hornom riadku. Pri kontrole riešenia úlohy si otoč obrázky 
v predchádzajúcom riadku, na ktoré si sa na začiatku riešenia úlohy pozeral. Ak si 
správne pracoval, odmeň sa pečiatkou, ktorá sa Ti najviac páči.  
Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia. 
 
Obmena:  
Úloha zameraná na poznávanie mostov Slovenska sa môže riešiť prácou vo 
dvojiciach. Žiaci si na lavici, alebo na magnetickej tabuli ukladajú kartičky s mostmi 
do radu v rôznom poradí a do tabuliek priraďujú kartičky tak, aby sa im vytvorili 
dvojice mostov. Keď už poznajú a vedia pomenovať všetky mosty z (PL51), pridávajú 
si k nim postupne mosty z (PL52). Kartičky s mostmi by si mali kombinovať tak, aby 
pracovali vždy maximálne s piatimi dvojicami rôznych obrázkov. Po ukončení úlohy 
by mali žiaci poznať 10 vybraných mostov Slovenska.  

              Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia.  
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka 2x vystrihne obrázky mostov, zalaminuje a rozstrihá ich. Žiakom zadá 
inštrukcie k úlohám z (PL 51, 52). Na primárnom stupni  môže obrázky mostov využiť 
v rôznych vyučovacích predmetoch, pretože ponúkajú široké možnosti ich využitia. 
Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úlohy sa môžu využívať aj 
iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozerajte obrázky mostov. Ak vieš, pomenuj ich. Po predkreslenej línii 
obdĺžnika si 2x vystrihni obrázky mostov. Pootáčaj kartičky na opačnú stranu, 
pomiešaj ich a hľadaj dvojice obrázkov. V skupine, alebo vo dvojici si určite poradie, 
ktoré budete dodržiavať až do konca hry. Keď nájdete všetky dvojice mostov 
spočítajte si tie, ktoré tvoria pár. Každá dvojica sa počíta za 1 pár. Kto nájde najviac 
párov, stáva sa víťazom.                                                                     
Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia.                                                                    

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k hre s pexesom (PL 53). Spoločne si zopakujú 
pravidlá hry. Po ukončení hry vyzve žiakov aby si spočítali dvojice obrázkov a vyhlási 
víťaza. V závere zrealizuje reflexiu. Učiteľ/ka na primárnom stupni môže obrázky 
mostov využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Obrázky mostov ponúkajú 
priestor pre rôzne využitie.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky a ak vieš, pomenuj niektoré mosty. Ak nevieš, môže Ti 
pomôcť učiteľ/ka. Obrázky mostov sú farebné aj čiernobiele. V pracovnom liste (PL 54) 
hľadaj dvojice obrázkov a označ ich rovnakým symbolom, ktoré sú umiestnené v hornej 
časti na pracovnom liste. Rovnaké symboly kresli pod rovnaké obrázky mostov. Takto 
pokračuj v hľadaní dvojíc aj v pracovnom liste (PL 55). Vyriešenú úlohu si skontroluj 
podľa autokorektívnych kariet (AK 54, 55). Ak si úlohu správne vyriešil, vyfarbi si  
jednotku, ktorú máš na (PL 54, 55).  
Pomôcky: pastelky, autokorektívne karty (AK 54, 55). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači. Pomenuj mosty na 
obrázkoch. Obrázky mostov sú farebné aj čiernobiele. V pracovnom liste (PL 54) v 
počítači hľadaj dvojice obrázkov a označ ich myškou počítača rovnakým symbolom. 
Takto hľadaj dvojice mostov a označ ich priradením rovnakého symbolu myškou 
počítača. Symboly, ktoré budeš priraďovať pod dvojice obrázkov máš rozložené 
v hornej časti každého pracovného listu. Zhodné symboly rozkladaj myškou počítača 
jednotlivo pod každý obrázok mosta. Rovnako pokračuj v hľadaní dvojíc aj v (PL 55) v 
počítači. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK 54, 55). Ak 
si úlohu správne vyriešil, vyfarbi si myškou počítača jednotku, ktorú máš na (PL 54, 
55).  
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK 54, 55). 

 PL 
53 
� 

 

 PL  
54, 55 

� 
 

 

 PL 
51-52 

" 
 

 PL  
54, 55 
� 

 

 

 PL 
53 

" 

128  128 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka 2x vystrihne obrázky mostov, zalaminuje a rozstrihá ich. Žiakom zadá 
inštrukcie k úlohám z (PL 51, 52). Na primárnom stupni  môže obrázky mostov využiť 
v rôznych vyučovacích predmetoch, pretože ponúkajú široké možnosti ich využitia. 
Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Pri plnení úlohy sa môžu využívať aj 
iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozerajte obrázky mostov. Ak vieš, pomenuj ich. Po predkreslenej línii 
obdĺžnika si 2x vystrihni obrázky mostov. Pootáčaj kartičky na opačnú stranu, 
pomiešaj ich a hľadaj dvojice obrázkov. V skupine, alebo vo dvojici si určite poradie, 
ktoré budete dodržiavať až do konca hry. Keď nájdete všetky dvojice mostov 
spočítajte si tie, ktoré tvoria pár. Každá dvojica sa počíta za 1 pár. Kto nájde najviac 
párov, stáva sa víťazom.                                                                     
Pomôcky: obrázky mostov, nožnice, laminovacia fólia.                                                                    

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k hre s pexesom (PL 53). Spoločne si zopakujú 
pravidlá hry. Po ukončení hry vyzve žiakov aby si spočítali dvojice obrázkov a vyhlási 
víťaza. V závere zrealizuje reflexiu. Učiteľ/ka na primárnom stupni môže obrázky 
mostov využiť aj v  iných vyučovacích predmetoch. Obrázky mostov ponúkajú 
priestor pre rôzne využitie.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky a ak vieš, pomenuj niektoré mosty. Ak nevieš, môže Ti 
pomôcť učiteľ/ka. Obrázky mostov sú farebné aj čiernobiele. V pracovnom liste (PL 54) 
hľadaj dvojice obrázkov a označ ich rovnakým symbolom, ktoré sú umiestnené v hornej 
časti na pracovnom liste. Rovnaké symboly kresli pod rovnaké obrázky mostov. Takto 
pokračuj v hľadaní dvojíc aj v pracovnom liste (PL 55). Vyriešenú úlohu si skontroluj 
podľa autokorektívnych kariet (AK 54, 55). Ak si úlohu správne vyriešil, vyfarbi si  
jednotku, ktorú máš na (PL 54, 55).  
Pomôcky: pastelky, autokorektívne karty (AK 54, 55). 

Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj obrázky na pracovnom liste v počítači. Pomenuj mosty na 
obrázkoch. Obrázky mostov sú farebné aj čiernobiele. V pracovnom liste (PL 54) v 
počítači hľadaj dvojice obrázkov a označ ich myškou počítača rovnakým symbolom. 
Takto hľadaj dvojice mostov a označ ich priradením rovnakého symbolu myškou 
počítača. Symboly, ktoré budeš priraďovať pod dvojice obrázkov máš rozložené 
v hornej časti každého pracovného listu. Zhodné symboly rozkladaj myškou počítača 
jednotlivo pod každý obrázok mosta. Rovnako pokračuj v hľadaní dvojíc aj v (PL 55) v 
počítači. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK 54, 55). Ak 
si úlohu správne vyriešil, vyfarbi si myškou počítača jednotku, ktorú máš na (PL 54, 
55).  
Pomôcky: počítač, autokorektívne karty (AK 54, 55). 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Na primárnom stupni žiaci plnia úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, vo 
dvojiciach, alebo frontálne. V prípade potreby učiteľ/ka poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovných listov môže využiť aj v  
iných vyučovacích predmetoch. Pri plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať 
aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
V Pracovnom liste (PL56) si pozorne popozeraj obrázky. Pomenuj predmety na 
obrázkoch, ktoré poznáš. Ak nevieš ako sa všetky predmety volajú, vyhľadaj si 
informácie v encyklopédii, nájdi na internete, alebo Ti pomôže učiteľ/ka. Na 
obrázkoch sú zariadenia, ktoré sa volajú SLNEČNÉ KOLEKTORY alebo SOLÁRNE 
PANELY. Prostredníctvom nich môžeme vyrábať zo slnečného žiarenia elektrickú 
energiu. Porozprávaj sa so spolužiakmi o tom, na čo nám je potrebná  elektrická 
energia vyrábaná takýmto spôsobom. Povedz, kde všade a na čo  môžeme využívať 
elektrickú energiu vyrábanú zo slnečného žiarenia. Slová v (PL56) prečítaj a písmená 
v obdĺžniku vyfarbi ľubovoľnou farbou.    

    Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pracovný list.    
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka dá žiakom inštrukcie k riešeniu úloh v (PL 56). Poskytne im encyklopédiu, v 
ktorej vyhľadávajú informácie o slnečných kolektoroch a slnečnom žiarení. Pomáha 
im vyhľadávať obrázky na internete, ktoré  si žiaci môžu kopírovať a vytvárať 
prezentáciu o slnečných kolektoroch. Na záver učiteľ/ka zrealizuje reflexiu. Učiteľ/ka 
môže úlohy v (PL 56) využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Úlohy umožňujú 
učiteľovi/ke mnohoraké využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Na 
prácu s úlohami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Povedz, čo vidíš na pracovnom liste (PL 57). Porozprávaj, čo už vieš o slnečných 
kolektoroch. Pomenuj predmety na obrázkoch a vyhľadaj tie, ktoré k správnemu 
fungovaniu potrebujú elektrickú energiu, ktorú je možné vyrábať zo slnečného 
žiarenia. Slová v tabuľkách pod obrázkami prečítaj. V každej tabuľke pod obrázkom 
spočítaj písmená a ich počet zakresli vyfarbením rovnakého počtu slniečok žltou 
farbou. Do obláčika pod každou tabuľkou napíš číslo, ktoré určuje počet písmen v 
slove. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je najkratšie, ktoré slová sú rovnako dlhé. 
Vyfarbi zelenou farbou len tie tabuľky so slovami, ktoré sú pod obrázkami 
spotrebičov, ktoré potrebujú elektrinu získanú zo slnečného žiarenia prostredníctvom 
slnečných kolektorov. Elektrické spotrebiče si môžeš vyfarbiť. Povedz, ako súvisí 
kamión s elektrickou energiou. Vymenuj ešte ďalšie spotrebiče, ktoré potrebujú 
elektrinu získanú zo slnečného žiarenia prostredníctvom slnečných kolektorov 
a zdôvodni, prečo ju potrebujú. Vysvetli nebezpečenstvo týchto spotrebičov pre tvoje 
zdravie. Vysvetli ich praktické využitie v živote človeka. Porozprávaj ostatným, ako 
treba s elektrickými spotrebičmi zaobchádzať. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnych kariet (AK57). Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa pečiatkou. 
Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, pečiatky, autokorektívna karta (AK57).  
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Na primárnom stupni žiaci plnia úlohy v pracovnom liste v počítači samostatne, vo 
dvojiciach, alebo frontálne. V prípade potreby učiteľ/ka poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovných listov môže využiť aj v  
iných vyučovacích predmetoch. Pri plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať 
aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
V Pracovnom liste (PL56) si pozorne popozeraj obrázky. Pomenuj predmety na 
obrázkoch, ktoré poznáš. Ak nevieš ako sa všetky predmety volajú, vyhľadaj si 
informácie v encyklopédii, nájdi na internete, alebo Ti pomôže učiteľ/ka. Na 
obrázkoch sú zariadenia, ktoré sa volajú SLNEČNÉ KOLEKTORY alebo SOLÁRNE 
PANELY. Prostredníctvom nich môžeme vyrábať zo slnečného žiarenia elektrickú 
energiu. Porozprávaj sa so spolužiakmi o tom, na čo nám je potrebná  elektrická 
energia vyrábaná takýmto spôsobom. Povedz, kde všade a na čo  môžeme využívať 
elektrickú energiu vyrábanú zo slnečného žiarenia. Slová v (PL56) prečítaj a písmená 
v obdĺžniku vyfarbi ľubovoľnou farbou.    

    Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pracovný list.    
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka dá žiakom inštrukcie k riešeniu úloh v (PL 56). Poskytne im encyklopédiu, v 
ktorej vyhľadávajú informácie o slnečných kolektoroch a slnečnom žiarení. Pomáha 
im vyhľadávať obrázky na internete, ktoré  si žiaci môžu kopírovať a vytvárať 
prezentáciu o slnečných kolektoroch. Na záver učiteľ/ka zrealizuje reflexiu. Učiteľ/ka 
môže úlohy v (PL 56) využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Úlohy umožňujú 
učiteľovi/ke mnohoraké využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Na 
prácu s úlohami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Povedz, čo vidíš na pracovnom liste (PL 57). Porozprávaj, čo už vieš o slnečných 
kolektoroch. Pomenuj predmety na obrázkoch a vyhľadaj tie, ktoré k správnemu 
fungovaniu potrebujú elektrickú energiu, ktorú je možné vyrábať zo slnečného 
žiarenia. Slová v tabuľkách pod obrázkami prečítaj. V každej tabuľke pod obrázkom 
spočítaj písmená a ich počet zakresli vyfarbením rovnakého počtu slniečok žltou 
farbou. Do obláčika pod každou tabuľkou napíš číslo, ktoré určuje počet písmen v 
slove. Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je najkratšie, ktoré slová sú rovnako dlhé. 
Vyfarbi zelenou farbou len tie tabuľky so slovami, ktoré sú pod obrázkami 
spotrebičov, ktoré potrebujú elektrinu získanú zo slnečného žiarenia prostredníctvom 
slnečných kolektorov. Elektrické spotrebiče si môžeš vyfarbiť. Povedz, ako súvisí 
kamión s elektrickou energiou. Vymenuj ešte ďalšie spotrebiče, ktoré potrebujú 
elektrinu získanú zo slnečného žiarenia prostredníctvom slnečných kolektorov 
a zdôvodni, prečo ju potrebujú. Vysvetli nebezpečenstvo týchto spotrebičov pre tvoje 
zdravie. Vysvetli ich praktické využitie v živote človeka. Porozprávaj ostatným, ako 
treba s elektrickými spotrebičmi zaobchádzať. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnych kariet (AK57). Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa pečiatkou. 
Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, pečiatky, autokorektívna karta (AK57).  
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 Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Na primárnom stupni žiaci plnia úlohy z  pracovného listu v počítači samostatne, vo 
dvojiciach, alebo frontálne. V prípade potreby učiteľ/ka poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovných listov môže využiť aj na 
iných vyučovacích predmetoch. Pri plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať 
aj iné digitálne pomôcky.  
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
V pracovnom liste (PL 58) si popozeraj obrázky s veternými turbínami s vrtuľami. 
Porozprávaj, čo o nich už vieš. V obci Cerová sa nachádza veterný park, v ktorom sú 
veterné turbíny vrtuľami. Pomocou vetra umožňujú vyrábať elektrickú energiu. Povedz, 
koľko je obrázkov s veternými turbínami s vrtuľami na pracovnom liste. Na ceste do 
obce Cerová sú rámiky s číslicami. Ukáž a vyfarbi tvar s číslom, ktoré určuje počet 
obrázkov s veternými vrtuľami. Vyfarbi písmená a prečítaj slová. Informácie o veternej 
energii si môžeš vyhľadávať aj v encyklopédiách alebo na internete.  
Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pracovný list.  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka vedie rozhovor so žiakmi o obrázkoch na pracovnom liste (PL58) a zadá 
žiakom inštrukcie k úlohám. Pomôže žiakom vyhľadať cez internet ďalšie obrázky 
veterných turbín. Informácie o veternej energii si môžu žiaci vyhľadávať aj 
z encyklopédií. Cieľom je rozvíjať poznatky z danej témy. Obrázky môže učiteľ/ka 
žiakom skopírovať a spoločne vytvoria prezentáciu o veternej energii a veterných 
turbínach, ktorú môžu priebežne dopĺňať. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Úlohy z pracovných listov môže využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pri 
plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať rôzne digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Porozprávaj o obrázkoch na pracovnom liste (PL 59). Vyhľadaj na pracovnom liste 
obrázok, na ktorom je najviac veterných turbín s vrtuľami. Obrázok označ červenou 
farbou písmenom X. Na ďalších obrázkoch spočítaj veterné turbíny s vrtuľami. Pod 
každým obrázkom vyfarbi červenou farbou toľko smajlíkov, koľko je na obrázku 
veterných turbín s vrtuľami. Pri obrázku, na ktorom je ich najmenej, vyfarbi trojuholník 
modrou farbou. Pri obrázku, na ktorom je ich najviac vyfarbi trojuholník fialovou 
farbou. Vyhľadaj obrázky, na ktorých je ich rovnaký počet a vyfarbi pri nich trojuholník 
žltou farbou. Ak nájdeš ešte inú dvojicu s rovnakým počtom veterných turbín s 
vrtuľami, vyfarbi pri nej trojuholník sivou farbou. Do prázdneho tvaru v obrázkoch 
napíš číslo, ktoré určuje počet veterných turbín s vrtuľami. Prečítaj slová VETERNÉ 
TURBÍNY S VRTUĽAMI a vytlieskaj slabiky v  slove VETERNÉ TURBÍNY. Pod 
slovami vyfarbi zelenou farbou toľko krúžkov, koľko slabík majú tieto dve slová. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK59). Ak si úlohu 
správne vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               
Pomôcky: autokorektívna karta (AK59), pastelky, kartičky s číslami, pečiatky. 
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 Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Na primárnom stupni žiaci plnia úlohy z  pracovného listu v počítači samostatne, vo 
dvojiciach, alebo frontálne. V prípade potreby učiteľ/ka poskytne žiakom individuálnu 
pomoc. V závere uskutoční reflexiu. Úlohy z pracovných listov môže využiť aj na 
iných vyučovacích predmetoch. Pri plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať 
aj iné digitálne pomôcky.  
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
V pracovnom liste (PL 58) si popozeraj obrázky s veternými turbínami s vrtuľami. 
Porozprávaj, čo o nich už vieš. V obci Cerová sa nachádza veterný park, v ktorom sú 
veterné turbíny vrtuľami. Pomocou vetra umožňujú vyrábať elektrickú energiu. Povedz, 
koľko je obrázkov s veternými turbínami s vrtuľami na pracovnom liste. Na ceste do 
obce Cerová sú rámiky s číslicami. Ukáž a vyfarbi tvar s číslom, ktoré určuje počet 
obrázkov s veternými vrtuľami. Vyfarbi písmená a prečítaj slová. Informácie o veternej 
energii si môžeš vyhľadávať aj v encyklopédiách alebo na internete.  
Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pracovný list.  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka vedie rozhovor so žiakmi o obrázkoch na pracovnom liste (PL58) a zadá 
žiakom inštrukcie k úlohám. Pomôže žiakom vyhľadať cez internet ďalšie obrázky 
veterných turbín. Informácie o veternej energii si môžu žiaci vyhľadávať aj 
z encyklopédií. Cieľom je rozvíjať poznatky z danej témy. Obrázky môže učiteľ/ka 
žiakom skopírovať a spoločne vytvoria prezentáciu o veternej energii a veterných 
turbínach, ktorú môžu priebežne dopĺňať. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Úlohy z pracovných listov môže využiť aj na iných vyučovacích predmetoch. Pri 
plnení úloh z pracovného listu sa môžu využívať rôzne digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka –  I., II. a III. kategória: 
Porozprávaj o obrázkoch na pracovnom liste (PL 59). Vyhľadaj na pracovnom liste 
obrázok, na ktorom je najviac veterných turbín s vrtuľami. Obrázok označ červenou 
farbou písmenom X. Na ďalších obrázkoch spočítaj veterné turbíny s vrtuľami. Pod 
každým obrázkom vyfarbi červenou farbou toľko smajlíkov, koľko je na obrázku 
veterných turbín s vrtuľami. Pri obrázku, na ktorom je ich najmenej, vyfarbi trojuholník 
modrou farbou. Pri obrázku, na ktorom je ich najviac vyfarbi trojuholník fialovou 
farbou. Vyhľadaj obrázky, na ktorých je ich rovnaký počet a vyfarbi pri nich trojuholník 
žltou farbou. Ak nájdeš ešte inú dvojicu s rovnakým počtom veterných turbín s 
vrtuľami, vyfarbi pri nej trojuholník sivou farbou. Do prázdneho tvaru v obrázkoch 
napíš číslo, ktoré určuje počet veterných turbín s vrtuľami. Prečítaj slová VETERNÉ 
TURBÍNY S VRTUĽAMI a vytlieskaj slabiky v  slove VETERNÉ TURBÍNY. Pod 
slovami vyfarbi zelenou farbou toľko krúžkov, koľko slabík majú tieto dve slová. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnych kariet (AK59). Ak si úlohu 
správne vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               
Pomôcky: autokorektívna karta (AK59), pastelky, kartičky s číslami, pečiatky. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL59). Úlohy v (PL59) môžu žiaci 
riešiť aj v počítači. Umožní žiakom hľadať informácie v encyklopédiach, časopisoch, 
odborných literatúrach a iných zdrojoch. Uplatňuje individualizovanú prácu žiakov. V 
závere uskutoční reflexiu. Úlohy môže učiteľ/ka využiť aj na iných vyučovacích 
predmetoch  s využívaním rôznych digitálnych pomôcok. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V pracovnom liste (PL60) si pozorne popozeraj obrázky a povedz, na čo sa ti 
podobajú. Povedz, aký tvar sa vytvára, keď vietor roztočí veterné vrtule  aby sa mohla 
vyrábať veterná energia. Po predkreslených čiarach v smere šípky vpravo kresli kruhy 
okolo veterných vrtulí. Pri ostatných kreslí bez pomocných čiar.  Pomenuj 
geometrické tvary , ktoré si vytvoril okolo veterných vrtulí. Spočítaj geometrické tvary 
a vyfarbi veterné turbíny s vrtuľami  nasledovne:      
                     - červenou farbou,          - sivou farbou,           - modrou farbou.                                                           

Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej karty (AK60). Ak si úlohu správne 
vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               

              Pomôcky: pastelky, ceruzka, pečiatky, autokorektívna karta (AK60).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL60). Predvedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania kruhov smerom vpravo. Po vyriešení úlohy vedie 
žiakov k sebahodnoteniu a k použitiu autokorektívnej karty (AK60). V závere 
uskutoční reflexiu.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Porozprávaj, čo už vieš o veternej energii. Povedz, čo vidíš na obrázkoch v pracovnom 
liste (PL61). Vyhľadaj  a pomenuj medzi rôznymi obrázkami len tie, ktoré k správnemu 
fungovaniu potrebujú elektrinu, ktorá môže byť vyrábaná aj prostredníctvom veterných 
turbín s vrtuľami. Prečítaj všetky slová napísané v tabuľkách. V každej tabuľke pod 
obrázkom spočítaj písmená a podľa ich počtu vyfarbi smajlíkov modrou farbou. Do 
štvorca v ovále pod každou tabuľkou napíš číslo, ktoré určuje počet písmen v slove. 
Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je najkratšie a ktoré slová sú rovnako dlhé. 
Vyfarbi žltou farbou len tie tabuľky so slovami, ktoré sú pod obrázkami spotrebičov, 
ktoré potrebujú elektrinu,  ktorá môže byť vyrábaná aj prostredníctvom veterných turbín 
s vrtuľami. Elektrické spotrebiče si môžeš vyfarbiť. Povedz, ako súvisí stôl 
s elektrickou energiou. Vysvetli, ako treba s elektrickými spotrebičmi zaobchádzať, aby 
si sa vyhol nebezpečenstvám. Porozprávaj, ako je potrebné chrániť svoje zdravie. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej karty (AK61). Ak si úlohu správne 
vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               
Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, pečiatky, autokorektívna karta (AK61).    
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v (PL59). Úlohy v (PL59) môžu žiaci 
riešiť aj v počítači. Umožní žiakom hľadať informácie v encyklopédiach, časopisoch, 
odborných literatúrach a iných zdrojoch. Uplatňuje individualizovanú prácu žiakov. V 
závere uskutoční reflexiu. Úlohy môže učiteľ/ka využiť aj na iných vyučovacích 
predmetoch  s využívaním rôznych digitálnych pomôcok. 
 

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória:  
V pracovnom liste (PL60) si pozorne popozeraj obrázky a povedz, na čo sa ti 
podobajú. Povedz, aký tvar sa vytvára, keď vietor roztočí veterné vrtule  aby sa mohla 
vyrábať veterná energia. Po predkreslených čiarach v smere šípky vpravo kresli kruhy 
okolo veterných vrtulí. Pri ostatných kreslí bez pomocných čiar.  Pomenuj 
geometrické tvary , ktoré si vytvoril okolo veterných vrtulí. Spočítaj geometrické tvary 
a vyfarbi veterné turbíny s vrtuľami  nasledovne:      
                     - červenou farbou,          - sivou farbou,           - modrou farbou.                                                           

Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej karty (AK60). Ak si úlohu správne 
vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               

              Pomôcky: pastelky, ceruzka, pečiatky, autokorektívna karta (AK60).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL60). Predvedie prstové 
cvičenie a názornú ukážku písania kruhov smerom vpravo. Po vyriešení úlohy vedie 
žiakov k sebahodnoteniu a k použitiu autokorektívnej karty (AK60). V závere 
uskutoční reflexiu.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Porozprávaj, čo už vieš o veternej energii. Povedz, čo vidíš na obrázkoch v pracovnom 
liste (PL61). Vyhľadaj  a pomenuj medzi rôznymi obrázkami len tie, ktoré k správnemu 
fungovaniu potrebujú elektrinu, ktorá môže byť vyrábaná aj prostredníctvom veterných 
turbín s vrtuľami. Prečítaj všetky slová napísané v tabuľkách. V každej tabuľke pod 
obrázkom spočítaj písmená a podľa ich počtu vyfarbi smajlíkov modrou farbou. Do 
štvorca v ovále pod každou tabuľkou napíš číslo, ktoré určuje počet písmen v slove. 
Povedz, ktoré slovo je najdlhšie, ktoré je najkratšie a ktoré slová sú rovnako dlhé. 
Vyfarbi žltou farbou len tie tabuľky so slovami, ktoré sú pod obrázkami spotrebičov, 
ktoré potrebujú elektrinu,  ktorá môže byť vyrábaná aj prostredníctvom veterných turbín 
s vrtuľami. Elektrické spotrebiče si môžeš vyfarbiť. Povedz, ako súvisí stôl 
s elektrickou energiou. Vysvetli, ako treba s elektrickými spotrebičmi zaobchádzať, aby 
si sa vyhol nebezpečenstvám. Porozprávaj, ako je potrebné chrániť svoje zdravie. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej karty (AK61). Ak si úlohu správne 
vyriešil, odmeň sa pečiatkou.               
Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, pečiatky, autokorektívna karta (AK61).    
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL61). Úlohy môže využiť aj na 
iných vyučovacích predmetoch  s využívaním rôznych digitálnych pomôcok. Po 
vyriešení úlohy vedie žiakov k sebahodnoteniu a k použitiu autokorektívnej karty 
(AK61). V závere uskutoční reflexiu.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. ,  II. a III. kategória:  
Pozorne si popozeraj kvety, ktoré vidíš na pracovnom liste (PL62). Povedz, aké sú to 
kvety a kde môžu rásť. Informácie vyhľadaj v učebniciach, v encyklopédii, odborných 
knihách aj na internete. Povedz ako sa volajú najvyššie hory na Slovensku, kde tieto 
kvety rastú.  Pomenuj časti kvetov a ich farbu. Popíš spôsob a podmienky ich rastu. 
Prečítaj názvy kvetov v obdĺžnikoch. Na pracovnom liste máš na obrázku, kde v pozadí 
sú  Vysoké Tatry,  roztratené ďalšie obdĺžniky s  názvami kvetov. Priraď farebnou 
čiarou roztratené obdĺžniky s názvami kvetov k rovnakým názvom kvetov na 
obrázkoch. Každú nájdenú dvojicu slov spoj čiarou inej farby. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívej karty (AK62). Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa 
vyfarbením kvietka, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: učebnice, encyklopédie, odborné knihy, počítač, pastelky, autokorektívna 
karta (AK 62).  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj kvety na pracovnom liste (PL62) v počítači. Povedz, aké sú to 
kvety a kde môžu rásť. Informácie vyhľadaj v učebniciach, v encyklopédii, odborných 
knihách aj na internete. Povedz ako sa volajú najvyššie hory na Slovensku, kde tieto 
kvety rastú. Pomôž si informáciou z internetu. Pomenuj časti kvetov a ich farbu. Popíš 
spôsob a podmienky ich rastu. Prečítaj názvy kvetov v obdĺžnikoch. Na pracovnom liste 
máš na obrázku Vysokých Tatier  roztratené ďalšie obdĺžniky s  názvami kvetov. Priraď 
pomocou myšky počítača farebnou čiarou roztratené obdĺžniky s názvami kvetov 
k rovnakým názvom kvetov na obrázkoch. Každú nájdenú dvojicu slov spoj pomocou 
myšky počítača čiarou inej farby. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej 
karty (AK62), ktorú máš v počítači. Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa vyfarbením 
kvietka pomocou myšky počítača, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK  62). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste pomocou počítača 
samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby pristupuje k 
žiakom individuálne. Kontrolu správnosti  uskutočnia za pomoci autokorektívnej karty 
(AK 62). V závere realizujú reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj na iných 
vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor na mnohoraké 
využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Na prácu s pracovnými 
listami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
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Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL61). Úlohy môže využiť aj na 
iných vyučovacích predmetoch  s využívaním rôznych digitálnych pomôcok. Po 
vyriešení úlohy vedie žiakov k sebahodnoteniu a k použitiu autokorektívnej karty 
(AK61). V závere uskutoční reflexiu.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. ,  II. a III. kategória:  
Pozorne si popozeraj kvety, ktoré vidíš na pracovnom liste (PL62). Povedz, aké sú to 
kvety a kde môžu rásť. Informácie vyhľadaj v učebniciach, v encyklopédii, odborných 
knihách aj na internete. Povedz ako sa volajú najvyššie hory na Slovensku, kde tieto 
kvety rastú.  Pomenuj časti kvetov a ich farbu. Popíš spôsob a podmienky ich rastu. 
Prečítaj názvy kvetov v obdĺžnikoch. Na pracovnom liste máš na obrázku, kde v pozadí 
sú  Vysoké Tatry,  roztratené ďalšie obdĺžniky s  názvami kvetov. Priraď farebnou 
čiarou roztratené obdĺžniky s názvami kvetov k rovnakým názvom kvetov na 
obrázkoch. Každú nájdenú dvojicu slov spoj čiarou inej farby. Vyriešenú úlohu si 
skontroluj podľa autokorektívej karty (AK62). Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa 
vyfarbením kvietka, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: učebnice, encyklopédie, odborné knihy, počítač, pastelky, autokorektívna 
karta (AK 62).  
 
Rozširujúca úloha pre žiaka - I, II a III. kategória: 
Pozorne si popozeraj kvety na pracovnom liste (PL62) v počítači. Povedz, aké sú to 
kvety a kde môžu rásť. Informácie vyhľadaj v učebniciach, v encyklopédii, odborných 
knihách aj na internete. Povedz ako sa volajú najvyššie hory na Slovensku, kde tieto 
kvety rastú. Pomôž si informáciou z internetu. Pomenuj časti kvetov a ich farbu. Popíš 
spôsob a podmienky ich rastu. Prečítaj názvy kvetov v obdĺžnikoch. Na pracovnom liste 
máš na obrázku Vysokých Tatier  roztratené ďalšie obdĺžniky s  názvami kvetov. Priraď 
pomocou myšky počítača farebnou čiarou roztratené obdĺžniky s názvami kvetov 
k rovnakým názvom kvetov na obrázkoch. Každú nájdenú dvojicu slov spoj pomocou 
myšky počítača čiarou inej farby. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívej 
karty (AK62), ktorú máš v počítači. Ak si úlohu správne vyriešil, odmeň sa vyfarbením 
kvietka pomocou myšky počítača, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: počítač, autokorektívna karta (AK  62). 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Žiaci na primárnom stupni môžu plniť úlohy v pracovnom liste pomocou počítača 
samostatne, vo dvojiciach, alebo frontálne. Učiteľ/ka v prípade potreby pristupuje k 
žiakom individuálne. Kontrolu správnosti  uskutočnia za pomoci autokorektívnej karty 
(AK 62). V závere realizujú reflexiu. Učiteľ/ka môže pracovný list využiť aj na iných 
vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke priestor na mnohoraké 
využitie. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede. Na prácu s pracovnými 
listami môže učiteľ/ka využívať aj iné digitálne pomôcky. 
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Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 
V pracovnom liste si popozeraj obrázky kvetov s pomenovaním na kartičkách 
a porozprávaj čo o nich vieš. Pozeraj sa na kvety približne 1 minútu. Zapamätaj si čo 
najviac zo šiestich kvetov aj ich poradie. Po minúte kvety s názvami v riadku obráť na 
opačnú stranu. Do druhého riadku pod obrátené kvety poukladaj 6 kvetov aj s názvami 
vedľa seba v takom poradí, ako si sa ich snažil zapamätať. Kontrolu správnosti urob 
otočením obrázkov v predchádzajúcom riadku, ktoré si videl prvý krát. Ak si úlohu 
vyriešil správne, odmeň sa pečiatkou.  

Obmena:  
Úloha zameraná na poznávanie chránených rastlín Tatranských hôr. Úlohu môžu žiaci 
riešiť vo dvojiciach. Na lavici, alebo na magnetickej tabuli si ukladajú kartičky s 
kvetmi do radu v rôznom poradí a do tabuliek s názvami priraďujú kartičky kvetov 
tak, aby sa im vytvorili dvojice. Keď už poznajú a vedia pomenovať všetky kvety z 
(PL63), pridávajú si k nim postupne iné kvety. Kartičky s kvetmi by si mali 
kombinovať tak, aby pracovali vždy maximálne s piatimi dvojicami rôznych 
obrázkov. Po ukončení úlohy by mali žiaci poznať aspoň 10 vybraných chránených 
rastlín Tatranských hôr.  

              Pomôcky: obrázky chránených kvetov a rastlín, nožnice, laminovacia fólia.  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka 2x vystrihne obrázky kvetov, zalaminuje a rozstrihá ich. Žiakom zadá 
inštrukcie k úlohám z (PL 63). Na primárnom stupni  môže obrázky kvetov využiť na 
rôznych vyučovacích predmetoch, pretože ponúkajú široké možnosti ich využitia. 
Žiaci môžu učiteľovi/ke vystrihovať a laminovať obrázky kvetov s názvami, 
samostatné obrázky kvetov a samostatné kartičky s názvami. Nakoľko úloha 
s tatranskými kvetmi má viacero obmien, učiteľ/ka si môže zalaminovať obrázky 
kvetov s názvami až 8x a žiaci sa môžu v skupinkách hrať naraz všetky obmeny. 
Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede a od ich záujmu. Pri plnení úlohy sa 
môžu využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Poprezeraj si obrázky zvierat, ktoré žijú aj vo Vysokých Tatrách. Informácie o nich 
vyhľadaj v učebniciach, encyklopédiách, na internete a v iných odborných literatúrach.  
Pomenuj tie, ktoré sú v pracovnom liste (PL64) a snaž sa ich zapamätať. Názov 
každého zvieraťa vytlieskaj tak, aby si určil počet slabík. Povedz, koľko slabík je v 
každom názve zvieraťa. Urči prvú a poslednú hlásku a celé názvy zvierat vyhláskuj. V 
pracovnom liste (PL64a) sú v pozadí významné slovenské hory. Pomenuj ich a 
nakresli do nich zvieratá, ktoré Ťa zaujali a ktoré vieš nakresliť. Ak si úlohu vyriešil 
správne, odmeň sa pečiatkou.  
Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pečiatky.  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka dá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL64). Umožní im vyhľadávať 
informácie a ďalšie obrázky zvierat v encyklopédiách, na internete. Obohacujú si 
poznatky a poznávajú zvieratá, ktoré žijú aj vo Vysokých tatrách. Obrázky si môžu 
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Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 
V pracovnom liste si popozeraj obrázky kvetov s pomenovaním na kartičkách 
a porozprávaj čo o nich vieš. Pozeraj sa na kvety približne 1 minútu. Zapamätaj si čo 
najviac zo šiestich kvetov aj ich poradie. Po minúte kvety s názvami v riadku obráť na 
opačnú stranu. Do druhého riadku pod obrátené kvety poukladaj 6 kvetov aj s názvami 
vedľa seba v takom poradí, ako si sa ich snažil zapamätať. Kontrolu správnosti urob 
otočením obrázkov v predchádzajúcom riadku, ktoré si videl prvý krát. Ak si úlohu 
vyriešil správne, odmeň sa pečiatkou.  

Obmena:  
Úloha zameraná na poznávanie chránených rastlín Tatranských hôr. Úlohu môžu žiaci 
riešiť vo dvojiciach. Na lavici, alebo na magnetickej tabuli si ukladajú kartičky s 
kvetmi do radu v rôznom poradí a do tabuliek s názvami priraďujú kartičky kvetov 
tak, aby sa im vytvorili dvojice. Keď už poznajú a vedia pomenovať všetky kvety z 
(PL63), pridávajú si k nim postupne iné kvety. Kartičky s kvetmi by si mali 
kombinovať tak, aby pracovali vždy maximálne s piatimi dvojicami rôznych 
obrázkov. Po ukončení úlohy by mali žiaci poznať aspoň 10 vybraných chránených 
rastlín Tatranských hôr.  

              Pomôcky: obrázky chránených kvetov a rastlín, nožnice, laminovacia fólia.  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka 2x vystrihne obrázky kvetov, zalaminuje a rozstrihá ich. Žiakom zadá 
inštrukcie k úlohám z (PL 63). Na primárnom stupni  môže obrázky kvetov využiť na 
rôznych vyučovacích predmetoch, pretože ponúkajú široké možnosti ich využitia. 
Žiaci môžu učiteľovi/ke vystrihovať a laminovať obrázky kvetov s názvami, 
samostatné obrázky kvetov a samostatné kartičky s názvami. Nakoľko úloha 
s tatranskými kvetmi má viacero obmien, učiteľ/ka si môže zalaminovať obrázky 
kvetov s názvami až 8x a žiaci sa môžu v skupinkách hrať naraz všetky obmeny. 
Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede a od ich záujmu. Pri plnení úlohy sa 
môžu využívať aj iné digitálne pomôcky.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Poprezeraj si obrázky zvierat, ktoré žijú aj vo Vysokých Tatrách. Informácie o nich 
vyhľadaj v učebniciach, encyklopédiách, na internete a v iných odborných literatúrach.  
Pomenuj tie, ktoré sú v pracovnom liste (PL64) a snaž sa ich zapamätať. Názov 
každého zvieraťa vytlieskaj tak, aby si určil počet slabík. Povedz, koľko slabík je v 
každom názve zvieraťa. Urči prvú a poslednú hlásku a celé názvy zvierat vyhláskuj. V 
pracovnom liste (PL64a) sú v pozadí významné slovenské hory. Pomenuj ich a 
nakresli do nich zvieratá, ktoré Ťa zaujali a ktoré vieš nakresliť. Ak si úlohu vyriešil 
správne, odmeň sa pečiatkou.  
Pomôcky: počítač, internet, encyklopédie, pastelky, pečiatky.  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka dá žiakom inštrukcie k riešeniu úlohy v (PL64). Umožní im vyhľadávať 
informácie a ďalšie obrázky zvierat v encyklopédiách, na internete. Obohacujú si 
poznatky a poznávajú zvieratá, ktoré žijú aj vo Vysokých tatrách. Obrázky si môžu 
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kopírovať a spoločne vytvárať prezentáciu o tatranských zvieratách, ktorú si postupne 
môžu dopĺňať. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Na primárnom stupni sa úlohy z pracovného listu môžu využiť aj v iných vyučovacích 
predmetoch. Úlohy ponúkajú priestor pre rôzne využitie aj s inými digitálnymi 
pomôckami. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Poprezeraj si pracovný list (PL65). Dostaneš zalaminované obrázky zvierat aj kartičky 
s číslami a symbolmi. Tvojou úlohou bude ich roztriediť tak, aby si ku kartičke s 
číslom a počtom krúžkov priradil rovnaký počet obrázkov so zvieratami. Čísla 
pomenuj a povedz, ktorých zvierat bolo najmenej, najviac a rovnako. Úlohu môžeš 
riešiť na lavici, magnetickej tabuli, či na koberci. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK65). Ak si správne vyriešil úlohu, odmeň sa pečiatkou. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  PL 65. Rozstrihá obrázky zvierat aj 
kartičky s číslami a symbolmi, ktoré zalaminuje. Pripraví si toľko kartičiek, aby mala 
dostatok na počet skupín, alebo počet žiakov. Na kontrolu správnosti  použije pre 
žiakov autokorektívnu kartu (AK 65). V závere zrealizuje reflexiu.  
Pomôcky: obrázky zvierat, kartičky s číslami, laminovacia fólia,  nožnice, 
autokorektívna karta (AK 65).    

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Pomenuj zvieratá, ktoré sú na pracovnom liste (PL 66). Vyhľadaj len tie, ktoré žijú vo 
Vysokých Tatrách a pri každom vyfarbi ľubovoľnou farbou cencúľ, ktorý máš vedľa 
každého zvieraťa. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK 66). Odmeň sa vyfarbením smajlíka, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK66).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohe v  (PL 66). Na kontrolu správnosti  usmerní 
žiakov k použitiu autokorektívnej karty (AK 66). V závere zrealizuje reflexiu.  
 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. kategória: 
Pozorne si prezri obrázky a povedz, čo vidíš na pracovnom liste. Dnes sa vybralo za 
potravou po Vysokých Tatrách z každého druhu len toľko zvierat, koľko ti určujú 
krúžky v prvých okienkach. Pomenuj a spočítaj si zvieratá v každom riadku. Daj 
v každom riadku do farebného obdĺžnika len toľko zvierat, koľko ti určuje počet 
krúžkov v každom prvom okienku príslušného riadku. V každom riadku použi inú 
pastelku. Keď dáš do obdĺžnikov diviaky, zdvihni kartičku so správnym číslom, ktoré 
určuje počet diviakov v obdĺžnikoch. Kartičky s číslami zdvihni vždy pri každom 
riadku, v ktorom dáš určitý počet zvierat do obdĺžnika. Čísla pomenuj. Povedz, v  
ktorom riadku si vyfarbil najviac zvierat, v ktorom najmenej, či rovnako. Povedz, čo 
vieš o týchto zvieratách. Na záver si vyfarbi najobľúbenejšie zvieratá. Správnosť 
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kopírovať a spoločne vytvárať prezentáciu o tatranských zvieratách, ktorú si postupne 
môžu dopĺňať. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Na primárnom stupni sa úlohy z pracovného listu môžu využiť aj v iných vyučovacích 
predmetoch. Úlohy ponúkajú priestor pre rôzne využitie aj s inými digitálnymi 
pomôckami. Závisí to od vekovej kategórie žiakov v triede.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Poprezeraj si pracovný list (PL65). Dostaneš zalaminované obrázky zvierat aj kartičky 
s číslami a symbolmi. Tvojou úlohou bude ich roztriediť tak, aby si ku kartičke s 
číslom a počtom krúžkov priradil rovnaký počet obrázkov so zvieratami. Čísla 
pomenuj a povedz, ktorých zvierat bolo najmenej, najviac a rovnako. Úlohu môžeš 
riešiť na lavici, magnetickej tabuli, či na koberci. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK65). Ak si správne vyriešil úlohu, odmeň sa pečiatkou. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  PL 65. Rozstrihá obrázky zvierat aj 
kartičky s číslami a symbolmi, ktoré zalaminuje. Pripraví si toľko kartičiek, aby mala 
dostatok na počet skupín, alebo počet žiakov. Na kontrolu správnosti  použije pre 
žiakov autokorektívnu kartu (AK 65). V závere zrealizuje reflexiu.  
Pomôcky: obrázky zvierat, kartičky s číslami, laminovacia fólia,  nožnice, 
autokorektívna karta (AK 65).    

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Pomenuj zvieratá, ktoré sú na pracovnom liste (PL 66). Vyhľadaj len tie, ktoré žijú vo 
Vysokých Tatrách a pri každom vyfarbi ľubovoľnou farbou cencúľ, ktorý máš vedľa 
každého zvieraťa. Správnosť riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty 
(AK 66). Odmeň sa vyfarbením smajlíka, ktorý vyjadruje tvoj úspech. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK66).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohe v  (PL 66). Na kontrolu správnosti  usmerní 
žiakov k použitiu autokorektívnej karty (AK 66). V závere zrealizuje reflexiu.  
 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. kategória: 
Pozorne si prezri obrázky a povedz, čo vidíš na pracovnom liste. Dnes sa vybralo za 
potravou po Vysokých Tatrách z každého druhu len toľko zvierat, koľko ti určujú 
krúžky v prvých okienkach. Pomenuj a spočítaj si zvieratá v každom riadku. Daj 
v každom riadku do farebného obdĺžnika len toľko zvierat, koľko ti určuje počet 
krúžkov v každom prvom okienku príslušného riadku. V každom riadku použi inú 
pastelku. Keď dáš do obdĺžnikov diviaky, zdvihni kartičku so správnym číslom, ktoré 
určuje počet diviakov v obdĺžnikoch. Kartičky s číslami zdvihni vždy pri každom 
riadku, v ktorom dáš určitý počet zvierat do obdĺžnika. Čísla pomenuj. Povedz, v  
ktorom riadku si vyfarbil najviac zvierat, v ktorom najmenej, či rovnako. Povedz, čo 
vieš o týchto zvieratách. Na záver si vyfarbi najobľúbenejšie zvieratá. Správnosť 
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riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK67).  Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou.  

              Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, autokorektívna karta (AK67), pečiatky.  
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL67). Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK67), na záver 
uskutoční reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Vitaj pri Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách medzi vtákmi, ktoré tu žijú. Pozorne si 
ich poprezeraj, pomenuj, resp. prečítaj ich mená a zapamätaj si ich čo najviac. Ku 
každému vtákovi na pracovnom liste prilož správnu kartičku s jeho celým názvom, 
ktorú vyhľadáš medzi ostatnými kartičkami s názvami vtákov, alebo na internete, či v 
encyklopédii. Pomôž si kartičkami, ktoré máš pod každým obrázkom. Za správne 
splnenie úlohy sa odmeň hrou s vtákmi v ďalšom pracovnom liste.  

              Pomôcky: počítač, encyklopédie, slovná banka (príloha č. 3).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 68. Rozstrihá a zalaminuje žiakom  
kartičky s názvami vtákov (slovná banka- príloha č. 3) a uloží ich do sáčku alebo 
krabičky. Učiteľ/ka pomôže žiakom vyhľadať cez internet ďalšie obrázky tatranských 
vtákov, čím si obohatia svoje poznanie  k uvedenej téme. Obrázky môže žiakom 
kopírovať a spoločne si môžu vytvárať prezentáciu o tatranských vtákoch, ktoré si 
budú žiaci kedykoľvek prezerať. Vtáky žijúce vo Vysokých Tatrách si žiaci 
vyhľadávajú v encyklopédiách, na internete a s učiteľom/kou vedú na danú tému 
rozhovor. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať vtáky žijúce vo Vysokých Tatrách 
cez internet a v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať a vytvárať si prezentácie, ktoré si 
budú postupne dopĺňať. Úlohy z pracovného listu môže učiteľ/ka obmieňať a využívať 
aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke viaceré 
možnosti využitia. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Pri práci s pracovným listom môže učiteľ/ka používať rôzne digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________  
Úloha pre žiaka – I.,II.,III. kategória: 

              Na pracovnom liste sú vtáky, ktoré žijú vo Vysokých Tatrách. Už vieš, že niektoré 
z nich odlietajú do teplých krajín. Povedz, v ktorom ročnom období a prečo. Niektoré 
z nich zostávajú cez zimu aj vo Vysokých Tatrách. Skontroluj, či sú vtáky správne 
rozdelené do obrázkov, ktoré znázorňujú krajiny odletu. Do obrázka č.1  (vľavo hore -
Afrika) odletelo niekoľko vtákov. Pomenuj ich, spočítaj ich a v tabuľke s obrázkom 
Afrika vyfarbi žltou farbou toľko šípok, koľko vtákov odletelo do Afriky. Počet týchto 
vtákov zapíš číslom do obláčika, ktorý je pri tabuľke. Povedz, ktorým smerom idú 
šípky, ktoré si práve vyfarbil. Na obrázku č.2 (vpravo dolu -Vysoké Tatry) zostalo 
niekoľko vtákov. Pomenuj ich, spočítaj a v tabuľke s obrázkom Vysoké Tatry vyfarbi 
modrou farbou toľko šípok, koľko vtákov zostalo vo Vysokých Tatrách. Počet týchto 
vtákov zapíš číslom do obláčika, ktorý je pri tabuľke. Povedz, ktorým smerom idú 
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riešenia úlohy si skontroluj podľa autokorektívnej karty (AK67).  Za správne 
vyriešenú úlohu sa odmeň pečiatkou.  

              Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, autokorektívna karta (AK67), pečiatky.  
 

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL67). Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne učiteľ/ka žiakom autokorektívnu kartu (AK67), na záver 
uskutoční reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Vitaj pri Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách medzi vtákmi, ktoré tu žijú. Pozorne si 
ich poprezeraj, pomenuj, resp. prečítaj ich mená a zapamätaj si ich čo najviac. Ku 
každému vtákovi na pracovnom liste prilož správnu kartičku s jeho celým názvom, 
ktorú vyhľadáš medzi ostatnými kartičkami s názvami vtákov, alebo na internete, či v 
encyklopédii. Pomôž si kartičkami, ktoré máš pod každým obrázkom. Za správne 
splnenie úlohy sa odmeň hrou s vtákmi v ďalšom pracovnom liste.  

              Pomôcky: počítač, encyklopédie, slovná banka (príloha č. 3).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 68. Rozstrihá a zalaminuje žiakom  
kartičky s názvami vtákov (slovná banka- príloha č. 3) a uloží ich do sáčku alebo 
krabičky. Učiteľ/ka pomôže žiakom vyhľadať cez internet ďalšie obrázky tatranských 
vtákov, čím si obohatia svoje poznanie  k uvedenej téme. Obrázky môže žiakom 
kopírovať a spoločne si môžu vytvárať prezentáciu o tatranských vtákoch, ktoré si 
budú žiaci kedykoľvek prezerať. Vtáky žijúce vo Vysokých Tatrách si žiaci 
vyhľadávajú v encyklopédiách, na internete a s učiteľom/kou vedú na danú tému 
rozhovor. V závere učiteľ/ka uskutoční reflexiu.  
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať vtáky žijúce vo Vysokých Tatrách 
cez internet a v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať a vytvárať si prezentácie, ktoré si 
budú postupne dopĺňať. Úlohy z pracovného listu môže učiteľ/ka obmieňať a využívať 
aj na iných vyučovacích predmetoch. Pracovný list ponúka učiteľovi/ke viaceré 
možnosti využitia. Závisí to od ich kompetencií a vekovej kategórie žiakov v triede. 
Pri práci s pracovným listom môže učiteľ/ka používať rôzne digitálne pomôcky.  

___________________________________________________________________________  
Úloha pre žiaka – I.,II.,III. kategória: 

              Na pracovnom liste sú vtáky, ktoré žijú vo Vysokých Tatrách. Už vieš, že niektoré 
z nich odlietajú do teplých krajín. Povedz, v ktorom ročnom období a prečo. Niektoré 
z nich zostávajú cez zimu aj vo Vysokých Tatrách. Skontroluj, či sú vtáky správne 
rozdelené do obrázkov, ktoré znázorňujú krajiny odletu. Do obrázka č.1  (vľavo hore -
Afrika) odletelo niekoľko vtákov. Pomenuj ich, spočítaj ich a v tabuľke s obrázkom 
Afrika vyfarbi žltou farbou toľko šípok, koľko vtákov odletelo do Afriky. Počet týchto 
vtákov zapíš číslom do obláčika, ktorý je pri tabuľke. Povedz, ktorým smerom idú 
šípky, ktoré si práve vyfarbil. Na obrázku č.2 (vpravo dolu -Vysoké Tatry) zostalo 
niekoľko vtákov. Pomenuj ich, spočítaj a v tabuľke s obrázkom Vysoké Tatry vyfarbi 
modrou farbou toľko šípok, koľko vtákov zostalo vo Vysokých Tatrách. Počet týchto 
vtákov zapíš číslom do obláčika, ktorý je pri tabuľke. Povedz, ktorým smerom idú 
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šípky, ktoré si práve vyfarbil. Porovnaj a povedz, na ktorom obrázku máš viac vtákov, 
na ktorom ich máš menej a o koľko. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK69). Za správne splnenie úlohy sa odmeň hrou s vtákmi 
v ďalšom pracovnom liste.  

              Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK69). 
 

 Poznámky k práci  pre učiteľa/ku:   
Učiteľ/ka môže žiakom poskytnúť pracovný list bez obrázkov vtákov, na ktorý budú 
žiaci vystrihnuté obrázky vtákov nalepovať na pozadie č.1 a č.2 (Afrika, Vysoké 
Tatry).  
 
Obmena:  
Zadanie úlohy môže byť určovanie podmienok  života, určovanie podľa odletu či 
prezimovávania vo Vysokých Tatrách. Po nalepení obrázkov vtákov žiaci môžu 
zapisovať ich počet do obláčikov, vyfarbovať šípky v tabuľkách, určovať smer šípok, 
vyfarbovať ich a podobne. Môžu porovnávať, na ktorom obrázku je viac vtákov, na 
ktorom ich je menej, o koľko a vedú rozhovory na danú tému. Správnosť riešenia úloh 
vždy kontrolujú podľa autokorektívnej karty (AK69). Za správne splnenie úlohy 
sa odmenia.  Učiteľ/ka vždy v závere uskutoční reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 

              Už vieš, že Bocian biely, Bocian čierny a Kačica divá odlietajú z Vysokých Tatier do 
teplých krajín. Povedz, v ktorom ročnom období sa vracajú späť do Vysokých Tatier. 
Aby sa Bocian biely, Bocian čierny a Kačica divá na jar opäť vrátili do svojho obydlia 
vo Vysokých Tatrách, pomôž im a vyhľadaj v labyrinte správne cesty do Vysokých 
Tatier a farebne ich vyznač. Cestu pre Bociana bieleho k Vysokým Tatrám vyznač 
modrou farbou. Keď mu vyznačíš správnu cestu, daj Bociana bieleho do oranžového 
obdĺžnika. Cestu pre Bociana čierneho k Vysokým Tatrám vyznač červenou farbou. 
Keď mu vyznačíš správnu cestu, daj Bociana čierneho do fialového obdĺžnika. Cestu 
pre Kačicu divú k Vysokým Tatrám vyznač zelenou farbou a daj ju do žltého 
obdĺžnika.  

 Povedz, ktorý vták má do Vysokých Tatier najdlhšiu, najkratšiu a stredne dlhú cestu. 
Obrázky vtákov si môžeš vyfarbiť tak, aby sa podobali skutočným. Pomôž si knihou, 
encyklopédiou, alebo internetom. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK70). Za správne riešenie sa odmeň pečiatkou.  

              Pomôcky: pastelky, knihy, encyklopédie, internet, pečiatky, autokorektívna karta.   
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL70). Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK70) a uskutoční  reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II., III. kategória: 
Pozorne si prezri všetky obrázky na (PL71-73) a pomenuj ich. Pozorne prečítaj slová, 
ktoré máš pri každom obrázku v obdĺžnikoch a snaž sa ich zapamätať. Postupne 
roztrieď všetky obrázky z (PL 71–73) do skupín podľa názvov listnatých stromov. 
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šípky, ktoré si práve vyfarbil. Porovnaj a povedz, na ktorom obrázku máš viac vtákov, 
na ktorom ich máš menej a o koľko. Správnosť vyriešenej úlohy si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK69). Za správne splnenie úlohy sa odmeň hrou s vtákmi 
v ďalšom pracovnom liste.  

              Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK69). 
 

 Poznámky k práci  pre učiteľa/ku:   
Učiteľ/ka môže žiakom poskytnúť pracovný list bez obrázkov vtákov, na ktorý budú 
žiaci vystrihnuté obrázky vtákov nalepovať na pozadie č.1 a č.2 (Afrika, Vysoké 
Tatry).  
 
Obmena:  
Zadanie úlohy môže byť určovanie podmienok  života, určovanie podľa odletu či 
prezimovávania vo Vysokých Tatrách. Po nalepení obrázkov vtákov žiaci môžu 
zapisovať ich počet do obláčikov, vyfarbovať šípky v tabuľkách, určovať smer šípok, 
vyfarbovať ich a podobne. Môžu porovnávať, na ktorom obrázku je viac vtákov, na 
ktorom ich je menej, o koľko a vedú rozhovory na danú tému. Správnosť riešenia úloh 
vždy kontrolujú podľa autokorektívnej karty (AK69). Za správne splnenie úlohy 
sa odmenia.  Učiteľ/ka vždy v závere uskutoční reflexiu. 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 

              Už vieš, že Bocian biely, Bocian čierny a Kačica divá odlietajú z Vysokých Tatier do 
teplých krajín. Povedz, v ktorom ročnom období sa vracajú späť do Vysokých Tatier. 
Aby sa Bocian biely, Bocian čierny a Kačica divá na jar opäť vrátili do svojho obydlia 
vo Vysokých Tatrách, pomôž im a vyhľadaj v labyrinte správne cesty do Vysokých 
Tatier a farebne ich vyznač. Cestu pre Bociana bieleho k Vysokým Tatrám vyznač 
modrou farbou. Keď mu vyznačíš správnu cestu, daj Bociana bieleho do oranžového 
obdĺžnika. Cestu pre Bociana čierneho k Vysokým Tatrám vyznač červenou farbou. 
Keď mu vyznačíš správnu cestu, daj Bociana čierneho do fialového obdĺžnika. Cestu 
pre Kačicu divú k Vysokým Tatrám vyznač zelenou farbou a daj ju do žltého 
obdĺžnika.  

 Povedz, ktorý vták má do Vysokých Tatier najdlhšiu, najkratšiu a stredne dlhú cestu. 
Obrázky vtákov si môžeš vyfarbiť tak, aby sa podobali skutočným. Pomôž si knihou, 
encyklopédiou, alebo internetom. Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa autokorektívnej 
karty (AK70). Za správne riešenie sa odmeň pečiatkou.  

              Pomôcky: pastelky, knihy, encyklopédie, internet, pečiatky, autokorektívna karta.   
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL70). Pri kontrole správnosti 
vyriešenej úlohy poskytne žiakom autokorektívnu kartu (AK70) a uskutoční  reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II., III. kategória: 
Pozorne si prezri všetky obrázky na (PL71-73) a pomenuj ich. Pozorne prečítaj slová, 
ktoré máš pri každom obrázku v obdĺžnikoch a snaž sa ich zapamätať. Postupne 
roztrieď všetky obrázky z (PL 71–73) do skupín podľa názvov listnatých stromov. 
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Obrázky listnatých stromov priraďuj vyhľadaním rovnakých slov pri obrázkoch. 
Porozprávaj sa o listnatých stromoch, ich kmeňoch, listoch a plodoch  s učiteľom/kou 
a s kamarátmi. Porozprávajte sa aj o význame lesa a listnatých stromov pre život 
človeka. Keď vytvoríš trojice obrázkov vytlieskaj slabiky v názvoch (len v prvom slove 
názvu – breza, topoľ, atď. ) listnatých stromov a povedz, koľko má každý z názvov 
slabík. Ku každej trojici obrázkov priraď toľko listov, koľko slabík majú názvy 
listnatých stromov (príloha č.4, PL71a). Súčasne priraď, napíš, doplň k určeným listom 
číslo, ktoré určuje počet slabík v názvoch stromov. Čísla pomenuj. Povedz, ktoré 
listnaté stromy majú najviac slabík, menej a najmenej. Potom vyhláskuj názvy 
listnatých stromov (len prvé slová názvu – breza, topoľ, atď.) a urči v nich prvú 
a poslednú hlásku. Povedz, ktorý z týchto listnatých stromov rastie v tvojom okolí a čo 
o ňom vieš. Trojice stromov môžeš vytvárať na magnetickej tabuli alebo na koberci. Za 
správne splnenie úloh sa odmeň.  

              Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky listov (príloha č.4, PL71a, môžu byť 
nazbierané listy na vychádzke, kartičky s číslami. 

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v  (PL71-73). Rozstrihá a zalaminuje 
obrázky s názvami listnatých stromov. Rovnako rozstrihá a zalaminuje obrázky listov 
(príloha č. 4 - PL71a). Učiteľ/ka spolu so žiakmi nazbiera na vychádzke opadané listy 
zo stromov, ktoré žiaci využijú pri riešení úlohy. Počas riešenia úlohy vedie so žiakmi  
rozhovor o listnatých stromoch. V závere uskutoční reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať listnaté stromy rastúce na 
Slovensku a to cez internet,  alebo z encyklopédií. Môžu si ich kopírovať z internetu a 
vytvárať prezentácie, ktoré si v priebehu dopĺňajú. Obrázkový materiál môže využiť aj 
na  iných vyučovacích predmetoch. Závisí to od kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie obrázkového materiálu môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky. 
Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky listov (príloha č.4, PL71a), môžu byť 
nazbierané listy na vychádzke, kartičky s číslami, fólia na laminovanie,  nožnice. 

____________________________________________________________________________ 
               Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 

Pozorne si poprezeraj všetky obrázky na (PL 74-76) a pomenuj ich. S pomocou 
učiteľa/ky prečítaj slová, ktoré máš pri každom obrázku v obdĺžnikoch a snaž sa ich 
zapamätať. Postupne roztrieď všetky obrázky do skupín podľa názvov ihličnatých 
stromov. Obrázky ihličnatých stromov priraďuj vyhľadaním rovnakých slov pri 
jednotlivých obrázkoch. Porozprávaj sa o ihličnatých stromoch, ich kmeňoch, ihličí 
a o ich plodoch. Porozprávaj sa aj o význame lesa a ihličnatých stromov pre život 
človeka. Keď vytvoríš trojice obrázkov vytlieskaj slabiky v názvoch (len v prvom slove 
názvu – smrek, jedľa, atď. ) ihličnatých stromov a povedz, koľko má každý názov 
slabík. Ku každej trojici obrázkov priraď toľko šušiek (pozri príloha č. 5, PL-74a), alebo 
použi skutočné šušky a spočítaj koľko slabík majú názvy ihličnatých stromov. Súčasne 
priraď k  šuškám správne číslo, ktoré určuje počet slabík v názvoch stromov. Čísla 
pomenuj. Povedz, ktoré ihličnaté stromy majú najviac slabík, menej a najmenej. Potom 
vyhláskuj názvy ihličnatých stromov (len prvé slová názvu – smrek, jedľa, atď.) a urči v 
nich prvú a poslednú hlásku. Povedz, ktorý z týchto ihličnatých stromov rastie 
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Obrázky listnatých stromov priraďuj vyhľadaním rovnakých slov pri obrázkoch. 
Porozprávaj sa o listnatých stromoch, ich kmeňoch, listoch a plodoch  s učiteľom/kou 
a s kamarátmi. Porozprávajte sa aj o význame lesa a listnatých stromov pre život 
človeka. Keď vytvoríš trojice obrázkov vytlieskaj slabiky v názvoch (len v prvom slove 
názvu – breza, topoľ, atď. ) listnatých stromov a povedz, koľko má každý z názvov 
slabík. Ku každej trojici obrázkov priraď toľko listov, koľko slabík majú názvy 
listnatých stromov (príloha č.4, PL71a). Súčasne priraď, napíš, doplň k určeným listom 
číslo, ktoré určuje počet slabík v názvoch stromov. Čísla pomenuj. Povedz, ktoré 
listnaté stromy majú najviac slabík, menej a najmenej. Potom vyhláskuj názvy 
listnatých stromov (len prvé slová názvu – breza, topoľ, atď.) a urči v nich prvú 
a poslednú hlásku. Povedz, ktorý z týchto listnatých stromov rastie v tvojom okolí a čo 
o ňom vieš. Trojice stromov môžeš vytvárať na magnetickej tabuli alebo na koberci. Za 
správne splnenie úloh sa odmeň.  

              Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky listov (príloha č.4, PL71a, môžu byť 
nazbierané listy na vychádzke, kartičky s číslami. 

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v  (PL71-73). Rozstrihá a zalaminuje 
obrázky s názvami listnatých stromov. Rovnako rozstrihá a zalaminuje obrázky listov 
(príloha č. 4 - PL71a). Učiteľ/ka spolu so žiakmi nazbiera na vychádzke opadané listy 
zo stromov, ktoré žiaci využijú pri riešení úlohy. Počas riešenia úlohy vedie so žiakmi  
rozhovor o listnatých stromoch. V závere uskutoční reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať listnaté stromy rastúce na 
Slovensku a to cez internet,  alebo z encyklopédií. Môžu si ich kopírovať z internetu a 
vytvárať prezentácie, ktoré si v priebehu dopĺňajú. Obrázkový materiál môže využiť aj 
na  iných vyučovacích predmetoch. Závisí to od kompetencií a vekovej kategórie 
žiakov v triede. Na využitie obrázkového materiálu môže učiteľ/ka využívať aj iné 
digitálne pomôcky. 
Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky listov (príloha č.4, PL71a), môžu byť 
nazbierané listy na vychádzke, kartičky s číslami, fólia na laminovanie,  nožnice. 

____________________________________________________________________________ 
               Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 

Pozorne si poprezeraj všetky obrázky na (PL 74-76) a pomenuj ich. S pomocou 
učiteľa/ky prečítaj slová, ktoré máš pri každom obrázku v obdĺžnikoch a snaž sa ich 
zapamätať. Postupne roztrieď všetky obrázky do skupín podľa názvov ihličnatých 
stromov. Obrázky ihličnatých stromov priraďuj vyhľadaním rovnakých slov pri 
jednotlivých obrázkoch. Porozprávaj sa o ihličnatých stromoch, ich kmeňoch, ihličí 
a o ich plodoch. Porozprávaj sa aj o význame lesa a ihličnatých stromov pre život 
človeka. Keď vytvoríš trojice obrázkov vytlieskaj slabiky v názvoch (len v prvom slove 
názvu – smrek, jedľa, atď. ) ihličnatých stromov a povedz, koľko má každý názov 
slabík. Ku každej trojici obrázkov priraď toľko šušiek (pozri príloha č. 5, PL-74a), alebo 
použi skutočné šušky a spočítaj koľko slabík majú názvy ihličnatých stromov. Súčasne 
priraď k  šuškám správne číslo, ktoré určuje počet slabík v názvoch stromov. Čísla 
pomenuj. Povedz, ktoré ihličnaté stromy majú najviac slabík, menej a najmenej. Potom 
vyhláskuj názvy ihličnatých stromov (len prvé slová názvu – smrek, jedľa, atď.) a urči v 
nich prvú a poslednú hlásku. Povedz, ktorý z týchto ihličnatých stromov rastie 
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v blízkom okolí a čo o ňom vieš. Trojice stromov môžeš vytvárať na magnetickej tabuli 
alebo na koberci. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň. Spoločne si môžete zaspievať, 
zatancovať pieseň: „Kukulienka, kde si bola“ a iné.   

              Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky šušiek  príloha č. 5, 74a) alebo              
nazbierané  šušky, kartičky s číslami, fólia na laminovanie, nožnice. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 74-76. Obrázky s názvami 
ihličnatých stromov zalaminuje  a  rozstrihá ich.  To isté urobí s obrázkami šušiek 
(príloha č. 5, PL 74a). Deti si môžu na vychádzke nazbierať skutočné šušky, ktoré 
využijú pri aktivite. Počas aktivity bude učiteľ/ka so žiakmi viesť diskusiu o  
ihličnatých stromoch. V závere uskutoční reflexiu.  
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ihličnaté stromy rastúce na 
Slovensku cez internet a v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať 
prezentácie, ktoré si priebežne dopĺňajú.   Obrázkový materiál odporúčame využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Obrázkový materiál môžu  využívať aj 
prostredníctvom iných digitálnych pomôcok.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si poprezeraj rieku Váh, po ktorej sa plavia rybárske lode. Vieš, ako sa volajú 
muži, ktorí sa na nich plavia a lovia ryby? Porozprávaj sa o tom s kamarátmi. V dolnej 
časti pracovného listu sú na rieke Váh znázornené vlny. Spočítaj, koľko ich je a všimni 
si ich veľkosť. Priraď čiarou vlny podľa veľkosti ku každej rybárskej lodi. Veľkú vlnu 
priraď k veľkej lodi a vymaľuj ju červenou farbou; menšiu vlnu priraď k menšej lodi a 
vyfarbi ju zelenou farbou. Najmenšiu vlnu priraď k najmenšej loďke a vyfarbi ju sivou 
farbou. Vyhľadaj loď, ktorá je na rieke Váh najďalej a daj ju do fialového krúžku. 
Odpovedz na otázky učiteľa/ky: kde sa na pracovnom liste nachádza slnko, oblaky 
a kde sú lode. Napr. hore vľavo je oblak; hore je slnko a 2 oblaky; medzi oblakmi 
(v strede) je slnko; a podobne. Ak si vyriešil úlohy, skontroluj si ich podľa 
autokorektívnej karty (AK77). Za správne vyriešenie úlohy sa odmeň smajlíkom a 
môžeš si ho vyfarbiť. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK77).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  PL 77. Žiakom kladie otázky typu: 
„Povedz, čo je hore na pracovnom liste.“ Žiak vymenuje obrázky – slnko, oblaky. 
„Povedz, čo je medzi oblakmi na pracovnom liste.“ Žiak odpovie – slnko; atď. 
Učiteľ/ka bude žiakov viesť k poznaniu a určovaniu prísloviek miesta, súčasne pravo-
ľavej orientácii na ploche. Pri kontrole správnosti riešenia úloh poskytne žiakom 
autokorektívnu kartu (AK77) a v závere uskutoční reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Máš pred sebou (PL78) a na ňom rieku Váh a  množstvo rýb, ktoré v nej žijú. Poznáš 
ich? Sú to: JALEC HLAVATÝ, KAPOR OBYČAJNÝ a  SUMEC VEĽKÝ. Skús ich 
vyhľadať a opäť pomenovať, pretože môžeš s nimi zaujímavo pracovať a učiť sa ich 
poznávať. Pozorne si ich poprezeraj. V (PL79) sú ryby v okienkach tabuľky. 
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v blízkom okolí a čo o ňom vieš. Trojice stromov môžeš vytvárať na magnetickej tabuli 
alebo na koberci. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň. Spoločne si môžete zaspievať, 
zatancovať pieseň: „Kukulienka, kde si bola“ a iné.   

              Pomôcky: obrázky stromov so slovami, obrázky šušiek  príloha č. 5, 74a) alebo              
nazbierané  šušky, kartičky s číslami, fólia na laminovanie, nožnice. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v PL 74-76. Obrázky s názvami 
ihličnatých stromov zalaminuje  a  rozstrihá ich.  To isté urobí s obrázkami šušiek 
(príloha č. 5, PL 74a). Deti si môžu na vychádzke nazbierať skutočné šušky, ktoré 
využijú pri aktivite. Počas aktivity bude učiteľ/ka so žiakmi viesť diskusiu o  
ihličnatých stromoch. V závere uskutoční reflexiu.  
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ihličnaté stromy rastúce na 
Slovensku cez internet a v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať 
prezentácie, ktoré si priebežne dopĺňajú.   Obrázkový materiál odporúčame využiť aj 
v iných vyučovacích predmetoch. Obrázkový materiál môžu  využívať aj 
prostredníctvom iných digitálnych pomôcok.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
Pozorne si poprezeraj rieku Váh, po ktorej sa plavia rybárske lode. Vieš, ako sa volajú 
muži, ktorí sa na nich plavia a lovia ryby? Porozprávaj sa o tom s kamarátmi. V dolnej 
časti pracovného listu sú na rieke Váh znázornené vlny. Spočítaj, koľko ich je a všimni 
si ich veľkosť. Priraď čiarou vlny podľa veľkosti ku každej rybárskej lodi. Veľkú vlnu 
priraď k veľkej lodi a vymaľuj ju červenou farbou; menšiu vlnu priraď k menšej lodi a 
vyfarbi ju zelenou farbou. Najmenšiu vlnu priraď k najmenšej loďke a vyfarbi ju sivou 
farbou. Vyhľadaj loď, ktorá je na rieke Váh najďalej a daj ju do fialového krúžku. 
Odpovedz na otázky učiteľa/ky: kde sa na pracovnom liste nachádza slnko, oblaky 
a kde sú lode. Napr. hore vľavo je oblak; hore je slnko a 2 oblaky; medzi oblakmi 
(v strede) je slnko; a podobne. Ak si vyriešil úlohy, skontroluj si ich podľa 
autokorektívnej karty (AK77). Za správne vyriešenie úlohy sa odmeň smajlíkom a 
môžeš si ho vyfarbiť. 
Pomôcky: pastelky, autokorektívna karta (AK77).  

Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  PL 77. Žiakom kladie otázky typu: 
„Povedz, čo je hore na pracovnom liste.“ Žiak vymenuje obrázky – slnko, oblaky. 
„Povedz, čo je medzi oblakmi na pracovnom liste.“ Žiak odpovie – slnko; atď. 
Učiteľ/ka bude žiakov viesť k poznaniu a určovaniu prísloviek miesta, súčasne pravo-
ľavej orientácii na ploche. Pri kontrole správnosti riešenia úloh poskytne žiakom 
autokorektívnu kartu (AK77) a v závere uskutoční reflexiu.  

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I, II a III. kategória: 
Máš pred sebou (PL78) a na ňom rieku Váh a  množstvo rýb, ktoré v nej žijú. Poznáš 
ich? Sú to: JALEC HLAVATÝ, KAPOR OBYČAJNÝ a  SUMEC VEĽKÝ. Skús ich 
vyhľadať a opäť pomenovať, pretože môžeš s nimi zaujímavo pracovať a učiť sa ich 
poznávať. Pozorne si ich poprezeraj. V (PL79) sú ryby v okienkach tabuľky. 
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V každom riadku v tabuľke vyfarbi ľubovoľnou farbou pri každej rybe taký počet vĺn, 
aký je ich počet vo Váhu na (PL78). Keď vyfarbíš pri Jalcovi hlavatom vlny, ukáž 
správnu kartičku s číslom, ktorá určuje počet Jalcov vo Váhu. Kartičku s číslom vždy 
ukáž pri vyfarbení vĺn pri niektorej z rýb. Čísla pomenuj. Povedz, ktorých rýb je vo 
Váhu najviac, najmenej a rovnako. Vyriešené úlohy si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK79). Za správne vyriešené úlohy sa odmeň  smajlíkom, 
ktorého si môžeš vyfarbiť. Zistil si niečo zaujímavé? Porozprávaj sa o tom so 
spolužiakmi.  

              Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, autokorektívna karta (AK 78, 79).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL78,79). Pri práci s (PL78) vedie so 
žiakmi rozhovor o počte rýb, porovnávajú množstvo rýb, určujú polohu obrázkov na 
pracovnom liste, pričom upevňujú príslovky miesta: hore vpravo, hore vľavo, dolu 
vpravo, dolu vľavo, v strede, medzi, pod, nad a podobne. Pri práci s (PL 79) postupujú 
podľa autokorektívnej karty (AK79). V závere uskutočnia  reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ryby žijúce v rieke Váh cez internet 
a z encyklopédie. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať prezentácie, ktoré si v 
priebehu dopĺňajú. Pracovné listy môžu využívať aj na iných vyučovacích  
predmetoch. Na prácu s pracovnými listami môžu používať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
              Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
              Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL80) a pomenuj ich. Pomenuj ryby, ktoré žijú 

v rieke Dunaj. Urči polohu jednotlivých obrázkov na pracovnom liste. Povedz, čo je 
na pracovnom liste hore, dolu, hore vpravo, vľavo, dolu vpravo, dolu vľavo, pod 
mostom, pred loďou, za loďou a podobne. Pozeraj sa na obrázky aspoň 1 minútu 
a zapamätaj si ich rozmiestnenie, poradie i počet, pretože v ďalšom pracovnom liste ťa 
čaká s týmito obrázkami zaujímavá úloha. 
Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL81) a pomenuj ich. Na modrý papier nakresli 
most, ktorý si videl na predchádzajúcom pracovnom liste (PL 80). Spomeň si, v ktorej 
časti pracovného listu bol umiestnený. Na modrý papier si potom bielou pastelkou, 
prstovou farbou alebo voskovou pastelkou nakresli po celej ploche veľké a malé vlny 
rieky Dunaj. Po predkreslenej línii si vystrihni obrázky, vyfarbi ich a polož na tanierik, 
aby sa ti neroztratili. Poukladaj vlny po rieke Dunaj tak, ako si ich videl poukladané na 
predchádzajúcom pracovnom liste (PL 80). Keď porozkladáš obrázky, podľa (PL 80) 
si skontroluj, ako si pracoval. Správne uložené obrázky si nalep. Ak budeš mať chyby, 
oprav ich. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom.  

              Pomôcky: pastelky, voskové pastelky, biela prstová farba, modrý papier, lepidlo, 
nožnice, tanierik, (PL80), počítač.  

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 80, 81).  Pri práci s  (PL 80) sa 
budú rozprávať o tom, čo je na pracovnom liste hore, čo je dolu, čo je pod mostom, čo 
medzi oblakmi. Môže sa rozprávať a odpovedať na otázky: Kde je slnko? Kde sú 
oblaky? Kde sú kapry? Kde je veľká loď? a podobne. Pomocou otázok rozvíja u detí 
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V každom riadku v tabuľke vyfarbi ľubovoľnou farbou pri každej rybe taký počet vĺn, 
aký je ich počet vo Váhu na (PL78). Keď vyfarbíš pri Jalcovi hlavatom vlny, ukáž 
správnu kartičku s číslom, ktorá určuje počet Jalcov vo Váhu. Kartičku s číslom vždy 
ukáž pri vyfarbení vĺn pri niektorej z rýb. Čísla pomenuj. Povedz, ktorých rýb je vo 
Váhu najviac, najmenej a rovnako. Vyriešené úlohy si skontroluj podľa 
autokorektívnej karty (AK79). Za správne vyriešené úlohy sa odmeň  smajlíkom, 
ktorého si môžeš vyfarbiť. Zistil si niečo zaujímavé? Porozprávaj sa o tom so 
spolužiakmi.  

              Pomôcky: pastelky, kartičky s číslami, autokorektívna karta (AK 78, 79).  
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL78,79). Pri práci s (PL78) vedie so 
žiakmi rozhovor o počte rýb, porovnávajú množstvo rýb, určujú polohu obrázkov na 
pracovnom liste, pričom upevňujú príslovky miesta: hore vpravo, hore vľavo, dolu 
vpravo, dolu vľavo, v strede, medzi, pod, nad a podobne. Pri práci s (PL 79) postupujú 
podľa autokorektívnej karty (AK79). V závere uskutočnia  reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ryby žijúce v rieke Váh cez internet 
a z encyklopédie. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať prezentácie, ktoré si v 
priebehu dopĺňajú. Pracovné listy môžu využívať aj na iných vyučovacích  
predmetoch. Na prácu s pracovnými listami môžu používať aj iné digitálne pomôcky. 
 

____________________________________________________________________________ 
              Úloha pre žiaka – I. a II. kategória: 
              Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL80) a pomenuj ich. Pomenuj ryby, ktoré žijú 

v rieke Dunaj. Urči polohu jednotlivých obrázkov na pracovnom liste. Povedz, čo je 
na pracovnom liste hore, dolu, hore vpravo, vľavo, dolu vpravo, dolu vľavo, pod 
mostom, pred loďou, za loďou a podobne. Pozeraj sa na obrázky aspoň 1 minútu 
a zapamätaj si ich rozmiestnenie, poradie i počet, pretože v ďalšom pracovnom liste ťa 
čaká s týmito obrázkami zaujímavá úloha. 
Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL81) a pomenuj ich. Na modrý papier nakresli 
most, ktorý si videl na predchádzajúcom pracovnom liste (PL 80). Spomeň si, v ktorej 
časti pracovného listu bol umiestnený. Na modrý papier si potom bielou pastelkou, 
prstovou farbou alebo voskovou pastelkou nakresli po celej ploche veľké a malé vlny 
rieky Dunaj. Po predkreslenej línii si vystrihni obrázky, vyfarbi ich a polož na tanierik, 
aby sa ti neroztratili. Poukladaj vlny po rieke Dunaj tak, ako si ich videl poukladané na 
predchádzajúcom pracovnom liste (PL 80). Keď porozkladáš obrázky, podľa (PL 80) 
si skontroluj, ako si pracoval. Správne uložené obrázky si nalep. Ak budeš mať chyby, 
oprav ich. Za správne vyriešenú úlohu sa odmeň smajlíkom.  

              Pomôcky: pastelky, voskové pastelky, biela prstová farba, modrý papier, lepidlo, 
nožnice, tanierik, (PL80), počítač.  

 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 80, 81).  Pri práci s  (PL 80) sa 
budú rozprávať o tom, čo je na pracovnom liste hore, čo je dolu, čo je pod mostom, čo 
medzi oblakmi. Môže sa rozprávať a odpovedať na otázky: Kde je slnko? Kde sú 
oblaky? Kde sú kapry? Kde je veľká loď? a podobne. Pomocou otázok rozvíja u detí 
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poznávanie a určovanie polohy predmetov na základe prísloviek miesta. Pri práci s 
(PL 81) si žiaci kreslia kruhy, resp. iné tvary okolo obrázkov, ktoré si budú 
vystrihovať. Ak sú žiaci aj menej zruční, učiteľ/ka ich usmerňuje, pomáha a kontroluje 
ich. Na záver spoločne uskutočnia reflexiu.  

 
Úloha pre žiaka – II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL80) v počítači a pomenuj ich. Pozorne si pozri aj 
rozloženie jednotlivých obrázkov. Pomenuj ryby, ktoré žijú v Dunaji. Pozeraj sa na 
obrázky aspoň 1 minútu a zapamätaj si ich rozmiestnenie, poradie i počet, pretože s 
týmito obrázkami ťa čaká zaujímavá hra v počítači. Po prezretí obrázkov v (PL 80) 
v počítači rozlož pomocou myšky obrázky v druhom, skopírovanom pracovnom liste na 
správne miesto. Po splnení úloh si skontroluj správnosť rozloženia obrázkov podľa 
predchádzajúceho pracovného listu. Ak sa ti podarilo správne rozložiť všetky obrázky, 
stávaš sa víťazom. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 80). Následne skopíruje v počítači 
(PL80) do prázdneho dokumentu, resp. do tohto dokumentu hneď na nasledujúcu 
stránku, v ktorom ale poprehadzuje obrázky. Úlohou žiaka bude po prezeraní si 
rozloženia jednotlivých obrázkov v prvom pracovnom liste v počítači poukladať na 
správne miesto pomocou myšky rozhádzané obrázky. Po splnení úlohy si žiak spolu s  
učiteľom/kou skontrolujú správnosť vyriešenej úlohy. Víťazom je žiak, ktorému sa 
podarilo správne rozložiť všetky obrázky. Na záver spoločne uskutočnia reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ryby žijúce v rieke Dunaj  a to cez 
internet, alebo v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať 
prezentácie, ktoré si priebežne dopĺňajú. Úlohy z (PL 80 -81) môžu učiteľ/ka využiť aj 
v iných vyučovacích  predmetoch.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázok, na ktorom sú osobnosti Slovenska a počúvaj, koho ti 
učiteľ/ka predstaví a čo tá osobnosť pre Slovensko znamená. Potom si rozstrihaj 
obrázky na časti, podľa predkreslených čiar. Podľa predlohy alebo bez nej ho 
poskladaj. Ak nevieš správne strihať po čiare, požiadaj učiteľa/ku aby ti pomohla pri 
strihaní obrázkov. Pred skladaním obrázkov niektorej z významných osobností si 
vystrihni obdĺžnik z výkresu alebo kartónu a nalep naň poskladaný obrázok. 
Dodržiavaj presnosť pri meraní obdĺžnika, aby si mal vhodný podklad pre skladanie 
jednotlivých častí obrázka. Poskladané časti obrázka významnej osobnosti si potom 
nalep na hornú časť výkresu, ktorý má kartónový podklad. Okolo poskladaného 
obrázka významnej osobnosti si urob rámik nalepením pásikov z vrúbkovaného 
papiera ľubovoľnej farby. Aj pásiky si musíš dopredu pripraviť sám, alebo s pomocou 
učiteľa/ky. Vyhľadaj si podľa predlohy kartičku s menom a priezviskom významnej 
osobnosti, ktorú si poskladal z rozstrihaných častí. Požiadaj učiteľa/ku, ak je to 
potrebné, aby ti rozstrihala slová na písmená a ty opäť z písmen poskladaj podľa 
predlohy alebo aj bez nej celé meno a priezvisko osobnosti, ktoré nalepíš na výkres 
pod poskladaný obrázok. Na zadnú stranu obrázka si nalepíš sám, alebo s pomocou 
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poznávanie a určovanie polohy predmetov na základe prísloviek miesta. Pri práci s 
(PL 81) si žiaci kreslia kruhy, resp. iné tvary okolo obrázkov, ktoré si budú 
vystrihovať. Ak sú žiaci aj menej zruční, učiteľ/ka ich usmerňuje, pomáha a kontroluje 
ich. Na záver spoločne uskutočnia reflexiu.  

 
Úloha pre žiaka – II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázky na (PL80) v počítači a pomenuj ich. Pozorne si pozri aj 
rozloženie jednotlivých obrázkov. Pomenuj ryby, ktoré žijú v Dunaji. Pozeraj sa na 
obrázky aspoň 1 minútu a zapamätaj si ich rozmiestnenie, poradie i počet, pretože s 
týmito obrázkami ťa čaká zaujímavá hra v počítači. Po prezretí obrázkov v (PL 80) 
v počítači rozlož pomocou myšky obrázky v druhom, skopírovanom pracovnom liste na 
správne miesto. Po splnení úloh si skontroluj správnosť rozloženia obrázkov podľa 
predchádzajúceho pracovného listu. Ak sa ti podarilo správne rozložiť všetky obrázky, 
stávaš sa víťazom. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 80). Následne skopíruje v počítači 
(PL80) do prázdneho dokumentu, resp. do tohto dokumentu hneď na nasledujúcu 
stránku, v ktorom ale poprehadzuje obrázky. Úlohou žiaka bude po prezeraní si 
rozloženia jednotlivých obrázkov v prvom pracovnom liste v počítači poukladať na 
správne miesto pomocou myšky rozhádzané obrázky. Po splnení úlohy si žiak spolu s  
učiteľom/kou skontrolujú správnosť vyriešenej úlohy. Víťazom je žiak, ktorému sa 
podarilo správne rozložiť všetky obrázky. Na záver spoločne uskutočnia reflexiu. 
Žiaci na primárnom stupni môžu sami vyhľadávať ryby žijúce v rieke Dunaj  a to cez 
internet, alebo v encyklopédiách. Môžu ich kopírovať z internetu a vytvárať 
prezentácie, ktoré si priebežne dopĺňajú. Úlohy z (PL 80 -81) môžu učiteľ/ka využiť aj 
v iných vyučovacích  predmetoch.  

____________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I., II. a III. kategória: 
Pozorne si poprezeraj obrázok, na ktorom sú osobnosti Slovenska a počúvaj, koho ti 
učiteľ/ka predstaví a čo tá osobnosť pre Slovensko znamená. Potom si rozstrihaj 
obrázky na časti, podľa predkreslených čiar. Podľa predlohy alebo bez nej ho 
poskladaj. Ak nevieš správne strihať po čiare, požiadaj učiteľa/ku aby ti pomohla pri 
strihaní obrázkov. Pred skladaním obrázkov niektorej z významných osobností si 
vystrihni obdĺžnik z výkresu alebo kartónu a nalep naň poskladaný obrázok. 
Dodržiavaj presnosť pri meraní obdĺžnika, aby si mal vhodný podklad pre skladanie 
jednotlivých častí obrázka. Poskladané časti obrázka významnej osobnosti si potom 
nalep na hornú časť výkresu, ktorý má kartónový podklad. Okolo poskladaného 
obrázka významnej osobnosti si urob rámik nalepením pásikov z vrúbkovaného 
papiera ľubovoľnej farby. Aj pásiky si musíš dopredu pripraviť sám, alebo s pomocou 
učiteľa/ky. Vyhľadaj si podľa predlohy kartičku s menom a priezviskom významnej 
osobnosti, ktorú si poskladal z rozstrihaných častí. Požiadaj učiteľa/ku, ak je to 
potrebné, aby ti rozstrihala slová na písmená a ty opäť z písmen poskladaj podľa 
predlohy alebo aj bez nej celé meno a priezvisko osobnosti, ktoré nalepíš na výkres 
pod poskladaný obrázok. Na zadnú stranu obrázka si nalepíš sám, alebo s pomocou 
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učiteľa/ky lepiacou páskou uško zo špagátu, aby si mohol obraz zavesiť na stenu. 
Odmenou pre teba bude pekný obraz v triednej galérii. 
Pomôcky: obrázky významných osobností Slovenska, obrázkové predlohy, slovná 
banka (príloha č. 6- PL 82a), nožnice, lepidlo, výkresy (kartón), vrúbkovaný farebný 
papier, špagát, vlna, lepiaca páska, makety. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 82 - 85). Menej zručným pomôže 
nastrihať väčšie obdĺžniky z  kartónu ako sú obrázky významných osobností. V takej 
istej veľkosti môže pomáhať menej zručným žiakom zhotoviť maketu z  výkresu, 
ktorú si  budú na výkres obkresľovať a vystrihovať. Zároveň všetkých usmerňuje pri 
lepení obdĺžnika, pri nalepovaní na kartónový podklad a pod. Učiteľ/ka žiakom tiež 
pomáha rozstrihávať obrázky významných osobností po predkreslených čiarach, ktoré 
si žiaci poskladajú podľa predlohy, resp. bez nej. Je potrebné aby učiteľ/ka obrázky 
vytlačila 2x ako aj mená a priezviská významných osobností. Na zadnú stranu pomáha 
žiakom prilepiť lepiacou páskou uško zo špagátu. Žiak si zavesí obraz na vopred 
určené miesto. Tak si vytvárajú v triede galériu osobností Slovenska. V závere aktivity 
spoločne uskutočnia reflexiu.  
 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Zahraj sa na návrhárov modranskej keramiky. Vystrihni po predkreslenej línii obrázky 
z (PL 86) – tanier, lyžicu, vidličku a nôž. Tenkými farebnými fixkami vyzdob tanier 
rôznymi tvarmi podľa fantázie. Tvary môžeš kresliť voľne po ploche taniera, ale aj 
v pravidelnom rytme. Vonkajší pásik taniera vyfarbi žltou farbou. Príbor si vyfarbi 
ľubovoľnými farbami. Nalep vyzdobené obrázky na farebný papier tak, ako sa má 
správne ukladať tanier a príbor. Tak, ako ich ukladáš v jedálni pred obedom. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa (AK86).  

Úloha pre žiaka – II. a III. kategória: 
Nakresli tanier, lyžicu, vidličku a nôž v kresliacom programe RNA, resp. skopíruj 
uvedené obrázky z internetu do Wordu alebo do programu RNA. Uprav ich  a vyzdob 
vlastným motívom modranskej techniky. Hotové produkty si môžeš vytlačiť, prípadne 
zalaminovať a vyzdobiť triedu. 
Pomôcky: farebný papier, tenké farebné fixky, pastelky, voskové pastelky, nožnice, 
lepidlo, makety – tanier, lyžica, vidlička, nôž, ceruzka, počítač, internet, kresliaci 
program RNA. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k úlohám v  (PL 86). Nabáda detí urobiť si nákres 
správneho uloženia taniera, lyžice, vidličky a  noža na kancelársky papier. Pri kontrole 
správnosti poskytne (AK86) a v závere uskutoční reflexiu. Na primárnom stupni vyzve 
žiakov k samostatnému kresleniu v počítači, v programe RNA. Žiaci si upravia 
obrázky v počítači, navrhnú si jednotlivé časti riadu a vyzdobia ich motívmi 
modranskej techniky. Učiteľ/ka pomôže žiakom názornou ukážkou. V závere aktivity 
uskutoční spoločne so žiakmi reflexiu. 
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učiteľa/ky lepiacou páskou uško zo špagátu, aby si mohol obraz zavesiť na stenu. 
Odmenou pre teba bude pekný obraz v triednej galérii. 
Pomôcky: obrázky významných osobností Slovenska, obrázkové predlohy, slovná 
banka (príloha č. 6- PL 82a), nožnice, lepidlo, výkresy (kartón), vrúbkovaný farebný 
papier, špagát, vlna, lepiaca páska, makety. 
 
Poznámky k práci  pre učiteľa/ku: 
Učiteľ/ka zadá žiakom inštrukcie k  úlohám v  (PL 82 - 85). Menej zručným pomôže 
nastrihať väčšie obdĺžniky z  kartónu ako sú obrázky významných osobností. V takej 
istej veľkosti môže pomáhať menej zručným žiakom zhotoviť maketu z  výkresu, 
ktorú si  budú na výkres obkresľovať a vystrihovať. Zároveň všetkých usmerňuje pri 
lepení obdĺžnika, pri nalepovaní na kartónový podklad a pod. Učiteľ/ka žiakom tiež 
pomáha rozstrihávať obrázky významných osobností po predkreslených čiarach, ktoré 
si žiaci poskladajú podľa predlohy, resp. bez nej. Je potrebné aby učiteľ/ka obrázky 
vytlačila 2x ako aj mená a priezviská významných osobností. Na zadnú stranu pomáha 
žiakom prilepiť lepiacou páskou uško zo špagátu. Žiak si zavesí obraz na vopred 
určené miesto. Tak si vytvárajú v triede galériu osobností Slovenska. V závere aktivity 
spoločne uskutočnia reflexiu.  
 

___________________________________________________________________________ 
Úloha pre žiaka – I. kategória: 
Zahraj sa na návrhárov modranskej keramiky. Vystrihni po predkreslenej línii obrázky 
z (PL 86) – tanier, lyžicu, vidličku a nôž. Tenkými farebnými fixkami vyzdob tanier 
rôznymi tvarmi podľa fantázie. Tvary môžeš kresliť voľne po ploche taniera, ale aj 
v pravidelnom rytme. Vonkajší pásik taniera vyfarbi žltou farbou. Príbor si vyfarbi 
ľubovoľnými farbami. Nalep vyzdobené obrázky na farebný papier tak, ako sa má 
správne ukladať tanier a príbor. Tak, ako ich ukladáš v jedálni pred obedom. 
Vyriešenú úlohu si skontroluj podľa (AK86).  

Úloha pre žiaka – II. a III. kategória: 
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uskutoční spoločne so žiakmi reflexiu. 

 PL 
86-88 
�
� 

 PL 
86-88 

" 
 

 PL 
82-85 

" 
 

 PL  
86-88 
� 

141



 142 

XI.  Motivačné otázky  
 

1. Vieš, ako sa volá hrad, ktorý sa nachádza v hlavnom meste Slovenska? 

2. Vieš, koľko veží má Bratislavský hrad? 

3. Vieš, na ktorom hrade vládla Mária Terézia? 

4. Vieš, pri ktorom zámku rastie 100- ročná lipa? 

5. Vieš, kto najčastejšie sedával pod 100- ročnou lipou? 

6. Vieš, ktorý hrad má aj názov Veľký hrad?  

7. Vieš, na ktorom hrade bývala Žofia Bošňáková? 

8. Vieš, ako sa Žofia Bošňáková zapísala do dejín Slovenska?  

9. Vieš, na ktorom hrade je umiestnený prístroj, ktorým boli zostrojené prvé röntgenové 

snímky?  

10. Vieš, na ktorom hrade bola natočená filmová rozprávka Kráľ drozdia brada a Sokoliar 

Tomáš? 

11. Vieš, ktorý zámok sa nachádza pri obci Smolenice? 

12. Vieš, na ktorom hrade je zachovaný nápis na hradnej skale, ktorý hlása víťazstvo II. 

rímskej légie pod vedením cisára Marca Aurélia? 

13. Vieš, ktorý zámok sa nachádza v meste Zvolen? 

14. Vieš, kde sa v minulosti v mladšej dobe kamennej (v neolite) ukrývali ľudia? 

15. Vieš, kde sa ukrýva najviac netopierov? 

16. Vieš, ktorá jaskyňa má viaceré miesta pokryté trvalou zľadovatenou výzdobou? 

17. Vieš, v ktorej jaskyni sa nachádza najviac zľadovatených stĺpov? 

18. Vieš, ktorá jaskyňa vyniká prekrásnou kvapľovou výzdobou a puklinovými chodbami? 

19. Vieš, v ktorej jaskyni sa môžeš plaviť po podzemnej riečke Styx? 

20. Vieš, v ktorej jaskyni sa nachádza prekrásna aragonitová výzdoba?  

21.  Vieš, na ktorom bratislavskom moste je umiestnená reštaurácia UFO? 

22.  Vieš, ktorý most je v Bratislave najnovší? 

23. Vieš, ktorý most má názov Chramošský viadukt? 

24.  Vieš, ktorý most spája západné a východné Slovensko? 

25. Vieš, ktorý most sa nazýva aj Cyklomost slobody?  

26. Vieš, v ktorom meste sa nachádza Cyklomost slobody?   

27. Vieš, ktorý most spája mesto Štúrovo na Slovensku s mestom Ostrihom v Maďarsku? 

28. Vieš, ako sa volá most, ktorý sa otváral a zatváral v čase prechádzania lodí?  

29. Vieš, ktorý most sa v minulosti nazýval Most Priateľstva? 

30. Vieš, v ktorom meste sa nachádza Alžbetin most? 

31. Vieš, ako sa volá zariadenie, ktoré vytvára elektrickú energiu prostredníctvom slnka? 
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32. Vieš, ako sa volá zariadenie, ktoré vytvára elektrickú energiu prostredníctvom vetra? 

33. Vieš, v ktorej obci sa nachádza veterný park na Slovensku? 

34. Navštívil si už Tatry? 

35. Vieš, ako sa Tatry delia? 

36. Čo myslíš, rastú vo Vysokých Tatrách kvety? 

37. Ktoré tatranské kvety poznáš? 

38. Čo myslíš, ktoré zvieratá žijú vo Vysokých Tatrách.? 

39. Čo myslíš, ktoré vtáky žijú vo Vysokých Tatrách? 

40. Vieš, ktoré vtáky prezimujú vo Vysokých Tatrách? 

41. Vieš, ktoré vtáky odlietajú v jeseni z Vysokých Tatier? 

42. Vieš, ktoré listnaté stromy sú typické pre Slovensko? 

43. Vieš, ktoré ihličnaté stromy sú typické pre Slovensko? 

44. Vieš, ktorá rieka je na Slovensku najdlhšia? 

45. Vieš, ktorá rieka je na Slovensku najväčšia? 

46. Vieš, ktorá panovníčka vládla na uhorskom tróne ako prvá a jediná? 

47. Vieš, ktorý panovník bol synom Márie Terézie? 

48. Vieš, aké reformy zaviedol? 

49. Vieš, ktorý letec a vojak sa zaslúžil o česko-slovenskú vzájomnosť?  

50. Vieš, kto priniesol na Veľkú Moravu (dnes aj Slovensko) prvé slovanské písmo – 

hlaholiku? 

51. Vieš, kto uzákonil prvú spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia? 

52. Vieš, s ktorou slovenčinou je spojená myšlienka: „Píš ako počuješ?“ 

53. Vieš, kto uzákonil slovenský spisovný jazyk na základe stredoslovenského nárečia? 

54. Vieš, kto je autorom textu hymny Slovenskej republiky? 

55. Vieš, ktorý kňaz bojoval za samostatnosť Slovenska?  

56. Vieš, ako sa volá keramika, ktorú vyrábajú v meste Modra? 

57. Vieš, ako sa volá technika, v ktorej sa na farbenie plátna používa len modrá a biela 

farba? 

 

 Pri hľadaní odpovedi na otázky  vám  pomôžu informácie z encyklopédii, z internetu a 

samozrejme vaša pani učiteľka/učiteľ, rodič, starý rodič, príbuzní, ale aj učebnice, či knihy o 

Slovensku, ktoré máte doma, v škole  a ktoré poznáte. 
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Slovná banka k úlohám PL 1; PL 3; PL 68; PL 71; PL 74; PL 82- 85; 

 

 

Príloha č. 1       Slovná banka k PL 1 - názvy slovenských hradov, zámkov 

 

Príloha č. 2      Slovná banka k PL 3 - názvy slovenských miest 

 

Príloha č. 3      Slovná banka k PL 68 - názvy vtáctva 

 

Príloha č. 4      Poznávanie tvaru listov listnatých stromov k PL 71 

 

Príloha č. 5      Na doplnenie k PL 74 vetvička so šuškou 

 

Príloha č. 6       Slovná banka k PL 82-85 - mená významných slovenských osobností 
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