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– predmet vecné učenie 

 

 

 

Názov aktivity Popis aktivity Prierezová téma 
Počet 
hodín 

OVOCNÁ 
SKRÝVAČKA 

Úlohou žiakov bude nájsť v areáli školy čo najviac 
ukrytého ovocia (jabĺk alebo orechov), vyhráva 
ten žiak, ktorý za určitý čas zozbiera najviac 
kusov. 
V rámci medzipredmetových vzťahov sa pri tejto 
pohybovej hre v predmete telesná výchova 
uplatnia matematické pojmy: „ o koľko viac, 
o koľko menej, urči presný počet( ovocia- jabĺk, 
orechov a pod.), spočítaj spolu ,čoho je viac, 
menej... 
Vyhodnotíme a vecne odmeníme 
najúspešnejších žiakov 

ENV- nadobudnúť schopnosť chápať, 
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 
človekom a jeho životným prostredím vo 
svojom okolí,    
DOV - uplatňovať zásady bezpečného 
správania sa 
 

1 

VYCHÁDZKA 

Žiaci absolvujú vychádzku do okolia školy. Ich 
úlohou bude pozorovať svoje okolie. Po príchode 
do tried budú odpovedať na otázky: 
Aké ovocné stromy a kry rastú v okolí našej 
školy? 
Aké druhy zeleniny sa pestujú v našich 
záhradách? 
Kto si zapamätá najviac pozorovaných druhov 
stromov a zeleniny - vyhráva 

OSR- spoznávať sám seba, svoje dobré 
aj slabé stránky, rozvíjať si sebaúctu, 
sebadôveru a s tým spojené prevzatie 
zodpovednosti za svoje konanie, osobný 
život a sebavzdelávanie.   
OŽZ-. Poskytnúť žiakom potrebné 
teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti  
 ENV-  nadobudnúť schopnosť chápať, 
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 
človekom a jeho životným prostredím vo 
svojom okolí 

1 



PIESNE 
O OVOCÍ A 
ZELENINE 

Prespievame so žiakmi piesne o ovocí zelenine: 
 
Moja mamka niečo má... 
Bolo raz jabĺčko krásne.... 
Červené jabĺčko ... 
Moje milé premilené jahody... 
 
Žiaci, ktorí zaspievajú piesne bezchybne aj 
samostatne, budú odmenení vecnými cenami 

OŽZ - rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 
tvoriace základ vlasteneckého a 
národného cítenia 
 MUV - spoznávať svoju kultúru aj iné 
kultúry, históriu, zvyky a tradície  
ENV - získať vedomosti ale aj zručnosti, 
ktorými môžu pomáhať životnému 
prostrediu  

1 

KVÍZ 

Na interaktívnej tabuli riešia druháci rôzne úlohy 
(roztrieď ovocie a zeleninu do košíkov, priraď 
názov k jednotlivým druhom ovocia a zeleniny, 
roztrieď ovocie a zeleninu podľa farby, urč, čo 
rastie na strome a čo na kríku...) 

ENV – nadobudnúť schopnosť chápať, 
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 
človekom a jeho životným prostredím vo 
svojom okolí 
 OŽZ-  formovať ich vzťah k problematike 
ochrany svojho zdravia a života, tiež 
zdravia a života iných   
 ľudí. 
 

1 

MOJE 
OBĽÚBENÉ 

OVOCIE 

Ľubovoľnou technikou (kresba, maľba, koláž) 
vytvoriť jednoduchý obrázok obľúbeného ovocia 
alebo zeleniny. 
Rozhovor a predstavenie svojho projektu. 
 

TBZ- prezentovať svoju prácu písomne 
aj verbálne s použitím informačných a 
komunikačných technológií. 

1 

 
 
Termín: október (2. týždeň) 
Vypracovali: Mgr. Darina Bartková, Mgr. Anna Kovaľová 
 

 
 
 
 


