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Ahoj!

Chýba ti škola? Kamaráti? Nevieme ti školu nahradiť, ale skús 
vypracovať náš zápisník. Nájdeš tu zaujímavé úlohy a aktivity. Môžeš 
ich riešiť s kamarátmi, s ktorými si v kontakte. 

Nechcel by si si vytvoriť vlastnú reláciu? 

Nájdeš tu aktivity na desať dní. Ak sa ti ich podarí vyriešiť, môžeš nám 
pomôcť pri tvorbe zaujímavých aktivít pre ostatných. Viac sa o tom 
dozvieš v zápisníku. 
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Odkaz od pani učiteľky:



Prečítaj si známu Ezopovu bájku. Uvidíš, ako sa dajú z jednej 
bájky vytvoriť aktivity na slovenský jazyk a matematiku. Zistíš 
aj informácie z dejepisu o Ezopovi. To sa ti zíde počas ďalších 
dní.

HAVRAN A LÍŠKA 

Havran raz ukoristil veľký kus syra. Spokojne s ním 
sedel na konári stromu. Išla tadiaľ líška, a len čo zazrela 
v jeho zobáku lákavú pochúťku, začali sa jej zbiehať slinky. 
Rozmýšľala, ako by mohla syr získať.

PRVÝ DEŇ

ÚLOHA 1

DÁTUM: 
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„Čo to vidím? Nie si ty náhodou havran?“ s predstieraným 
údivom oslovila vtáka. „Povedali mi, že havran má špinavé 
čierne perie. Ale ty si taký nádherný, že sa ponášaš skôr na 
najčernejší drahokam.“

Havranovi sa chvála páčila. Líška pokračovala. „Taký 
nevídaný vták musí mať aj prekrásny hlas. Aká škoda, že 
som ho ešte nikdy nepočula! Ako rada by som každému 
povedala, že havran je kráľom vtákov.“

Havranovi nebolo viac treba. Pustil sa do spevu svojím 
škrekľavým hlasom. Len čo však otvoril zobák, kus syra mu 
z neho vypadol – priamo líške do láb. Tá sa schuti zasmiala, 
ako vďaka prefíkanosti získala takúto lahodnú korisť.

Doplň do viet:

Ezop písal 

Zvieratá majú v bájkach vlastnosti ako 

Bájky vždy obsahujú nejaké  
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Autor bájky Ezop



Urč hlavné vetné členy vo vete. Zapíš do grafi ckého modelu:

Hladná líška pokračovala.

ÚLOHA 2

ÚLOHA 3

=

podmet prísudok

Zakrúžkuj áno, alebo nie (čo považuješ za správne): 
Na prídavné mená sa pýtame opytovacím zámenom:

Kto? Čo?  áno – nie

Ktorý? Ktorá? Ktoré? Aký? Aká? Aké? áno – nie
Čí? Čia? Čie?
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Aj Ty to dokážeš! 
Vymysli, ako inak by sa mohla bájka skončiť. Napíš:

ÚLOHA 4



Havran Líška
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ÚLOHA 5

Napíš do rámikov vlastnosti zvierat z bájky.

ÚLOHA 6

Trochu matematiky: 
Ak jeden syr váži 2,5 kg – koľko kilogramov spolu váži  
6 syrov? Zapíš príklad a vypočítaj:

Ako rozdelíme 6 syrov medzi havrana a líšku, aby mali 
obaja rovnako? Zapíš príklad a vypočítaj:
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DRUHÝ DEŇ

Ezop bol starogrécky autor bájok. Dodnes patrí k najznámejším 
bájkarom. Pôsobil v Grécku asi v 6. storočí pred Kristom. Jeho 
bájky sa najprv hovorili len ústne, až potom ich zozbierali  
a spísali.

Vyznač na časovej priamke, kam by si umiestnil 6. storočie 
pred Kristom. Ak nevieš, skús sa poradiť s niekým z vyššieho 
ročníka. 

Pozri sa doma do učebnice dejepisu, či v nej nájdeš učivo, 
ktoré sa týka obdobia pred Kristom. 

Čo zaujímavé si tam našiel? Kto okrem Ezopa žil v tomto 
období? Ktoré krajiny vtedy existovali? Napíš, čo si zistil:

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Život dinosaurov  
200 miliónov rokov  
pred Kristom

Demetrios 
Falérsky 

zozbieral bájky  
v 3. storočí pred 

Kristom

rok 0 
narodenie 
Krista

Rok 
2020



ÚLOHA 2
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Napíš, či by si chcel žiť v staroveku. Prečo?

Myslíš si, že sa v tej dobe žilo dobre? Čo bolo podľa teba 
vtedy lepšie, čo horšie? Napíš:



ÚLOHA 3

Nakresli sa oblečený ako Ezop.
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TRETÍ DEŇ

ÚLOHA 1

DÁTUM: 

Dnes ešte ostaneme pri Ezopovi. Ako už vieš, písal bájky 
o zvieratách, ktorým dával ľudské vlastnosti, aby sa z nich 
ľudia poučili. 

Čo si ty na ľuďoch najviac ceníš? Ktorú vlastnosť? Napíš:

Ktorú ľudskú vlastnosť nemáš rád? Napíš: 

Aké sú tvoje dobré vlastnosti? Čo si na tebe kamaráti vážia? 
Napíš: 

Máš vlastnosť, ktorá sa ti nepáči? Napíš do riadku, ktorá  
to je: 
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ÚLOHA 2

Zahraj sa na Ezopa. Zlož báseň alebo vymysli krátky  
príbeh, v ktorom budeš písať o dobrých ľudských 
vlastnostiach:

Teraz zlož báseň alebo vymysli krátky príbeh, v ktorom 
budeš písať o zlých ľudských vlastnostiach:

12



Vyber tri slová z textu, ktorý si napísal. Prelož ich aspoň do 
dvoch iných jazykov a napíš ich do tabuľky:

ÚLOHA 3

Slovo po  
slovensky Druhý jazyk Tretí jazyk

Vzor ×brána
Łkapura  

(Łmoje Łnárečie)
gate 

(anglicky)

Tvoje 
slovo

Tvoje 
slovo

Tvoje 
slovo
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ŠTVRTÝ DEŇ

DÁTUM: 

Dnes sa od Ezopa presunieme do nášho letopočtu, to 
znamená do toho, ktorý sa už počíta po narodení Krista. 

Vieš, odkiaľ pochádzajú Rómovia? 

Tvrdilo sa, že  pochádzajú z Egypta. Ukázalo sa však, že patrili 
k skupine obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom  
v Indii. Živili sa kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, 
dreva a prútia, chovom a predajom koní,  alebo ostatných 
zabávali hudbou a tancom. Vedci sa domnievajú, že v Indii 
patrili ku skupine Dómov. 

Z Indie Rómovia kočovali cez celú Áziu a potom sa rozdelili. 
Niektorí pokračovali na územie dnešného Ruska, druhí 
sa rozdelili na dva smery: jeden do Egypta na pobrežie 
Afriky, druhý smerom na juh na Balkán. Odtiaľ putovali do 
strednej Európy. Do konca 15. storočia sa Rómovia usadili 
takmer vo všetkých európskych krajinách. 

Po príchode do Európy väčšina kočovala, alebo žili 
polousadlo. V Uhorsku v 14. storočí Rómovia dosiahli 

ÚLOHA 1
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ÚLOHA 2

dobré postavenie. Niektorí šľachtici usadzovali rodiny 
hudobníkov a kováčov na svojich panstvách. Začiatkom  
14. storočia postupujú Rómovia z dolného Uhorska na 
sever na územie dnešného Slovenska. 

Za prvú písomnú zmienku o Rómoch na Slovensku sa 
považuje spišský záznam z roku 1322, ktorý uvádza, že  
v okolitých lesoch rodiny Mariássyovcov sa potulujú cudzí 
ľudia. Hovorí sa, že odvtedy sú Rómovia spätí s územím 
Slovenska. 

Vyznač na mapke trasu, ako prišli Rómovia z Indie až na 
Slovensko.
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ÚLOHA 3

Z ktorej svetovej strany prišli Rómovia? Napíš:

Na ktorú svetovú stranu putovali? Napíš:

Ak by si bol kočovník, do ktorej európskej krajiny by si 
cestoval? Napíš:

Prečo práve do tejto krajiny? Čo o nej vieš? Môžeš si 
pomôcť učebnicou geografie. Napíš o tejto krajine niekoľko 
informácií: 
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Pozri si mapu. Napíš, ktoré sú tvoje vysnívané krajiny. 

Chcel by si cestovať na iný kontinent? Napíš, na ktorý.

Cez ktoré krajiny by si cestoval? 

Vyznač na mape trasu z domu do Španielska. Odtiaľ budeš 
cestovať loďou do tvojej vysnívanej krajiny.
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PIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

O čom bol diel, ktorý si videl? Napíš: 

Čo sa ti najviac páčilo?

Sleduj vysielanie vo štvrtok  
na RTVS 2, Tumenca Khere –  

S vami doma o 14:58. 
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Predstav si, že si tvorca relácie pre deti. Máš vytvoriť vlastnú 
reláciu. 

Vyber si učivo z tvojho ročníka (z obľúbeného predmetu)  
a priprav vlastnú reláciu. S kamarátmi ju môžeš nahrať na 
mobil a vytvoriť video, alebo opíš, čo by bolo v tej relácii:

Ak si natočil video, napíš SMS na číslo 0905 601 861. 
Spojíme sa s tebou, aby sme si ho vedeli  
pozrieť a zistiť, či by sme z teba vedeli urobiť  
ozajstného režiséra.
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ŠIESTY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

lekno
biele

púpava 
lekárska

Spoj obrázok s názvom rastliny.

podbeľ
liečivý

mak vlčí prvosienka
jarná

fialka
voňavá

snežienka
jarná
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svišť  
vrchovský

rys ostrovid

medveď hnedý

diviak lesný 

vlk dravý

veverica 
obyčajná

srna hôrna

jež obyčajný

sokol sťahovavý

plamienka 
driemavá

ÚLOHA 2

Spoj obrázok s názvom živočícha.
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SIEDMY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Pozri sa na obrázok na ďalšej strane. Do tabuľky vypíš 
slovné druhy z obrázka:
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Ohybné Neohybné
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Vymaľuj obrázok.



ÔSMY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Veterný kráľ

Vták Hrom

Čarodejnice

Zakopaný meč pod Zoborom

Tri zlaté ruže

Zemský poklad

Zlatá páva

Rozprávka psia

O červenej sliepočke

Deväťdesiatdeväť bratov 
a stý Ruža

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spoj názvy rozprávok s obrázkami:
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Prečítaj si úryvok rozprávky.

Cesta do lišiakovho brlohu bola dlhá a deň horúci. Nuž 
hodil lišiak vrece pod krík, ľahol si k nemu a zaspal. Keď ho 
sliepočka počula odfukovať, vytiahla spod krídla nožničky, 
ihlu a niť.

„Kto mi pomôže strihať?" spýtala sa ticho.
„Ja!" zamňaukala mačička.
„Aj ja!" zapišťala myška.
Spolu rozstrihli vrece a vybehli na slobodu. Sliepočka 

sa poobzerala a tíško sa spýtala:
„Kto donesie kamene?"
„Ja!" odpovedala mačička chytro.
„Aj ja!" zapišťala myška.
Spolu sa rozbehli za skálím a priniesli tri kamene, hodili 

ich do vreca a vrece zašili. Potom sa chytro rozbehli domov 
a šťastlivo sa vrátili. Od tých čias už mačička a myška 
červenej sliepočke vždy pomáhali.

Ako sa volá rozprávka? (Pomôž si obrázkami zo strany 24.) 
Napíš názov rozprávky: 

ÚLOHA 2
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DEVIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Napíš, čo ťa počas prerušeného vyučovania najviac bavilo 
robiť doma.  

Napíš, ako pomáhaš rodičom v tomto období.

Opíš svoj bežný deň počas prerušeného vyučovania.
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Čo, alebo kto ti najviac chýba v tomto období? Napíš.

Skús dnes pomôcť rodičom s niečím novým. Čo si sa dnes 
naučil? Zapíš.

27



DESIATY DEŇ

Napíš list do školy pani učiteľke podľa tejto osnovy:

• Ktoré predmety ti najviac chýbajú?
• Čo by si potreboval vysvetliť? 
• Ktoré predmety sa dokážeš naučiť aj sám doma? 
• Ktorých kamarátov si už dlho nevidel? 
• Môžeš napísať odkaz pani učiteľke. 

DÁTUM: 

ÚLOHA
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Tieto strany sú len tvoje. Napíš, nakresli, označ si do 
pripravených okienok to, čo si si v daný deň pomocou 

pripravených úloh zapamätal. 

ZHRNUTIE –  
HODNOTENIE

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK
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PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

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