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Celoročná téma a vyučovací blok pre 2. ročník - Zeleninový piatok  

Vyučovací blok Zeleninový piatok je zameraný na opakovanie vedomostí týkajúcich sa samohlások, časti 

rastliny, druhov a triedenia jednotlivých druhov zeleniny – ich využitia v praktickom živote, riešenia 

jednoduchých slovných úloh obsahovo zameraných na zeleninu. Rovnako ako kognitívna stránka je 

dôležité zameranie sa na rozvoj a implementáciu životných zručností – priateľstva, čestnosti, vytrvalosti, 

pravdovravnosti, snahy pomôcť. Dôležitou životnou zručnosťou, ktorú trénujeme, je spolupráca. Veľkú 

pozornosť venujeme budovaniu spolupatričnosti a pozitívnej sociálnej klíme v triede. 

 Integrovaný vyučovací blok bol odučený v rámci triednej celoročnej témy s názvom 

„Pátrame po stopách včielky Majky“ 

Stručná charakteristika celoročnej témy 

Celoročná téma je podľa autoriek S. Kovalikovej a K. Olsenovej „srdcom a dušou, vnútorným hnacím 

motorom v školskej triede ITV“. Je zdrojom vývoja kurikula a stanovuje smer vyučovacích postupov. Je 

zároveň veľkou myšlienkou – témou, ktorej obsah deti zaujme. K základným kritériám celoročnej témy 

patrí jej súvislosť a použiteľnosť v skutočnom praktickom živote, musí byť primeraná veku, zjednocujúca 

jednotlivé podtémy.  

Celoročná téma pre 2. ročník, konkrétne pre 2. A triedu, má názov Pátrame po stopách včielky Majky 

Veľká idea:    Spoločne s Majkou a jej priateľmi poznávame svet 

Logické zdôvodnenie:  Pochopiť, že svet okolo seba spoznávame spolu s priateľmi, ktorí sa 

riadia láskavosťou, ochotou a snahou pomôcť, vytrvalosťou, čestnosťou, 

úprimnosťou, pravdovravnosťou a mnohými ďalšími životnými 

zručnosťami a celoživotnými pravidlami. 

Organizujúci aspekt:  Hľadanie súvislostí. 

Integrované predmety:  Slovenský jazyk, prvouka, matematika, výtvarná výchova, telesná 

výchova, hudobná výchova a etická výchova. 

 V celoročnej téme budeme využívať príbehy včielky Majky a jej kamarátov (Smieška, Maťa, Klinčeka 

a iných...). 

Podtémy:  

1. Tajomná krajina a jej poklady 

2. Letiaci čas 

3. Vitamínová záhradka 

4. Elixír zdravého života 

5. Remeslo má zlaté dno 

6. Priateľské zvieratká 

7. Dôležité stromy 
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Vyučovací blok:  Zeleninový piatok  

Ročník:   druhý 

Trieda:   2. A 

Dátum:   26.10. 2007 

Vyučujúca:   Mgr. Renáta Pavlíková 

Škola:    Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda 

Podtéma 3: Vitamínová záhradka (október, november) 

Ako robili v zelenine poriadok 

Učivo:     Zelenina 

Integrované predmety:  Slovenský jazyk - gramatika, matematika, prvouka  

Pojmové kľúčové učivo:  

Človek od pradávna pestuje rôzne druhy rastlín pre vitamíny a iné látky, ktoré obsahujú. Poznáva ich 

a využíva pre svoju potrebu. 

Vedomostné kľúčové učivo:  

 Zeleninu pestujeme v záhrade, na poli, v skleníkoch...  

 Rastlina sa skladá – koreň, stonka, listy, kvety. 

 Podľa toho, pre ktorú jej časť zeleninu pestujeme, ju delíme na koreňovú, listovú, plodovú, 

cibuľovú, kvetovú a strukovú. Konkrétne pôjde o identifikovanie mrkvy, cibule, šalátu, tekvice, 

karfiolu, uhorky, rajčiny, červenej repy, špenátu. 

 Dôležitosť pestovania zeleniny vyplýva z toho, že obsahuje vitamíny potrebné pre zdravý život.  

 Samohlásky delíme na krátke a dlhé (a, e, i, o, u, ä) 

 Pri riešení jednoduchých slovných úloh ide v prvom rade o čítanie (textu úlohy) s porozumením. 
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Cieľ vyučovacieho dňa:  

- Vedieť označiť samohlásky v názvoch zeleniny. 

- Poznať časti rastliny. 

- Vedieť na základe indícií určiť názov zeleniny. 

- Poznať druhy zeleniny podľa toho, ktorú časť z nej konzumujeme. 

- Vedieť správne zeleninu zatriediť.  

- Precvičiť si riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Mapa mysle: 

 

 

 

Facilitovanie vyučovacieho bloku: 

Pri vchode do triedy je umiestnený Postup pre Zeleninový piatok: 

- Dobré ráno, vojdi do záhradky. 

- Priprav si menovku podľa tvojej obľúbenej zeleniny. 

- Prečítaj si mapu mysle. 

- Priprav si peračník, farbičky. 

- Posaď sa do komunity a dodržiavaj dohodnuté pravidlá. 

 

1. K 

2. 

Spolu hádame 

3. Energizér 

 

4. 

Viem to aj sám 

 

7. 

Ocenenie, reflexia 

 

Zeleninový 

piatok 

6. 

Čo ma baví 

 

5. 

Zabávame sa 
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1. Komunita  

Deti si sadnú do komunity, ktorou začínajú každý deň. Ak sa riadili pripraveným postupom, majú 

pripevnené menovky so svojou obľúbenou zeleninou. Na overenie toho, či si deti prečítali postup 

na tento deň, použijeme neverbálne zvuky (hra na telo): 

- Lúskne prstami ten, kto si prečítal postup pri dverách. 

- Raz zapíska ten, kto si prečítal mapu mysle. 

- Pleskne si do kolien ten, kto splnil všetky body postupu. 

- Zatlieska ten, kto je zvedavý na dnešný deň a teší sa naň.  

- Ocenenie si zaslúžia všetci, ktorí si pozorne prečítali postup a všetko splnili. (Pri oceňovaní je 

dobre byť adresný – oceňovať menovite, konkrétne. Výnimočne je možné deti pochváliť aj ako 

celok.) 

Aktivita - Predstav svoju zeleninu 

Cieľom aktivity je uvedomiť si vlastnosti jednotlivých druhov zeleniny. 

 Každý sa nám predstaví ako zelenina, ktorú si vybral na svoju menovku a pridá k nej 

nejakú vlastnosť. (Napr. šťavnatá paradajka, štipľavá cibuľa, sladká mrkvička ....)  

Aktivita - Rozhovor o rozprávke (Pracovný list č. 1) Príloha prílohy, čo s tým? 

Cieľom riadeného rozhovoru je pravidlo - Hovorím primeraným hlasom. 

 Rozprávka o mrkvičke a zajkovi záhradníkovi (časopis Vrabček) – (Aké hlasy používame? 

Kedy použijeme krátky hlas, kedy stredný a kedy dlhý?). 

Aktivita spojená s pohybom - Výmena miest a krok vpred 

Cieľom aktivity je precvičovať si druhy a vlastnosti zeleniny. 

Deti stoja v kruhu a podľa inštrukcií si vymieňajú miesto. 

Obmena - deti sedia v kruhu na stoličkách, učiteľ stojí. Povie inštrukciu a pri výmene miest si rýchlo 

sadne na niektorú uvoľnenú stoličku. Zostane stáť žiak, ktorý si nestihol sadnúť. Inštrukciu zadáva žiak, 

ktorý stojí. Inštrukcia sa musí týkať témy. 

Vymenia si miesto tí:  

- ktorí majú na menovke koreňovú zeleninu, 

- ktorým chutí mrkvička, 

- ktorí majú radi špenát, 

- ktorí krájali cibuľu, 

- ktorí pri cibuli už plakali. 

Krok dopredu urobí ten: 

- kto má na menovke koreňovú zeleninu, 

- kto má na menovke listovú zeleninu, 

- kto má zeleninu, z ktorej jeme cibuľu, 

- z ktorej jeme listy, 

- z ktorej jeme plody, 
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- ten, kto si myslí, že z rajčiny jeme listy, 

- ..., že z uhorky jeme plody, 

- ... že z karfiolu jeme kvet, 

- ... že z červenej repy jeme cibuľu. 

2. Spolu hádame  

Keďže deti o zelenine rôzneho druhu veľmi veľa vedia, veľa si pamätajú z vyučovania, veľa sa naučili 

doma, u starej mamy, z rozprávok, zo záhradky... Môžu pokojne pracovať v skupinách a spoločne riešiť 

úlohy.  

Inštrukcia učiteľky: 

Rozdelíte sa do skupín podľa vylosovaných lístkov. Dohodnite sa na pravidlách v skupine a na tom, akú 

úlohu budete riešiť. Pomôckári prídu pre pomôcky. Ak ste pripravení, spoločne uhádnite hádanky (podľa 

vylosovaných úloh, pracovný list č. 3 Hádanky pre skupiny). Po uhádnutí sa porozprávajte krátkym 

hlasom o vašej zelenine a riešte ďalšie úlohy (Pracovný list č. 2). Ak ste už hotoví a čakáte na ostatné 

skupiny, zahrajte sa krátkym hlasom hru „Hádaj, na akú zeleninu myslím“. Pracujte až do zvukového 

signálu. 

I. skupina uhádla slovo MRKVIČKA 

II. skupina uhádla slovo CIBUĽA 

III. skupina uhádla slovo ŠALÁT 

IV. skupina uhádla slovo TEKVICA 

V. skupina uhádla slovo KARFIOL 

Hovorcovia skupín prečítajú svoje hádanky, prečítajú samohlásky a vyhodnotia prácu skupiny. Skupiny sa 

navzájom ocenia.  

3. Energizér - aktivita na doplnenie energie. 

Pantomímou napodobníme: 

- Ako ťahá dedko repu. 

- Ako čistíme a krájame cibuľu. 

- Ako zbierame kapustu do košíka. 

- Ako rastie fazuľa až do neba. 

- Ako po zbere úrody rýľujeme záhradu. 

4. Viem to aj sám 

Povinné úlohy (viď pracovný list č. 2) 

Na povinných úlohách žiaci pracujú samostatne. Riešia štyri úlohy. Dve zo slovenského jazyka, kde si 

precvičujú dopĺňanie samohlások a tvorbu zaujímavej vety o jednom druhu zeleniny. Tretia povinná 

úloha je z matematiky - je to riešenie jednoduchej slovnej úlohy pomocou jedného výpočtu. Štvrtú úlohu 

tvorí problematika prvouky. Žiaci majú určiť časti rastliny. 

5. Zabávame sa 

Popis aktivity: 
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Jeden žiak príde pred tabuľu. Učiteľ mu drží nad hlavou zeleninu (najlepšie skutočnú, reálnu). Ostatné 

deti tromi pomocnými indíciami poradia, „Čo si?“. Žiak, ktorý uhádne, je odmenený potleskom podľa 

výberu. 

Cieľom aktivity je vedieť poradiť tak, aby hádajúci žiak podľa rady presne dokázal určiť druh zeleniny. 

Napr.: Zelenina, ktorú pani učiteľka drží, patrí medzi koreňovú zeleninu. Táto zelenina má oranžovú 

farbu. Je dobrá na oči (odpoveď - mrkva). 

6. Aplikačné úlohy výberové:  

 Vylúšti tajničku pomocou Minikvízu, použi pripravené pomôcky. 

 Poskladaj obrázok zeleniny z pripravených dostupných materiálov, pomenuj ju a napíš, do akej 

skupiny patrí. 

 Priprav plagát Jedzte veľa zeleniny, obsahuje vitamíny! Použi papier A4 alebo A2, pripravené 

obrázky, farbičky...  

 Vytvor z rôznej zeleniny (ktorá je k dispozícii) zvieratká alebo rozprávkové postavy. 

 Vypočítaj zaujímavé matematické úlohy o vitamínoch, ktoré sa nachádzajú na pracovnom 

liste.  

 Zaspievaj akúkoľvek pieseň o zelenine a vymysli k nej tanec v dĺžke trvania 2 minúty. 

 Priprav chutný zeleninový šalát z domácej mrkvičky (úloha pre p. učiteľku). 

Pomôcky: Pracovné listy k výberovým úloham 1, 2, farebné papiere, rôzne druhy farbičiek - ceruzkové, 

vodové, fixky, voskovky, obrázky so zeleninovou tematikou, nožničky, lepidlá, farebné bavlnky, zvyšky 

látok, reálna zelenina zo záhrady alebo z obchodu, magnetofón s príjemnou hudbou. 

Postup: 

Všetky úlohy si spoločne prečítame, parafrázujeme a každý žiak si zvolí jednu úlohu, ktorá ho zaujala. 

Na malý farebný lístok si deti napíšu svoje meno a prilepia ho k úlohe, ktorú si vybrali. 

7. Prezentácia a ocenenie vypracovaných výberových úloh 

Reflexia: 

- Čo nové sme sa dnes naučili? 

- Čo ťa najviac zaujalo? 

- V čom si podal svoj najlepší osobný výkon? 

- Aké životné zručnosti sme použili? 

- Koho by si dnes chcel oceniť a za čo? 

Spätná väzba hostí: 

Vitamínový odkaz pre deti a pre pani učiteľku: Na farebné papiere v tvare rôznej zeleniny hostia zapíšu 

svoj odkaz a pripevnia na plagát. 



 

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

7 
 

Microsoft Škola pre 21. storočie 

Pracovné materiály: 

Pracovný list č. 1 Rozprávka z časopisu Vrabček  

Ako to bolo s mrkvou? 

Kedysi dávno žil jeden zajko záhradkár. Od rána do večera sa staral o všetky svoje zeleninky. Milo sa im 
prihováral, okopával, polieval. Zeleninky mu ešte milšie odpovedali a za odmenu, že sa tak dobre o ne 
staral, boli veľké, silné a zdravé.  

Aj mrkvičky, ktoré v tom čase rástli ešte na kríčkoch, boli nádherné. Ale stále sa medzi sebou dohadovali, 
hašterili a prekrikovali sa jedna cez druhú. Jedného dňa to zajka záhradníka tak nahnevalo, že pooberal 
všetky mrkvy z kríka a postrkal ich do zeme. Vtedy nastalo v záhradke ticho a pokoj. Všetci si vydýchli. 

Dokonca i mrkvy boli spokojné, lebo v zemi sa im darilo oveľa viac ako na kríku. Boli krajšie, chutnejšie, 
šťavnatejšie a múdrejšie. Odvtedy sa rozprávajú medzi sebou primeraným hlasom.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracovný list č. 2 Povinné úlohy 
 

Meno:___________________________________ 
 
 

1. Doplň do slov samohlásky. 
 

petržl__n p__pr__ka kap__st__ 
 
k__rf__ol r__ďk__vka c__buľ__ 

 

2. Vyber si jedno z doplnených slov a utvor zaujímavú vetu. Napíš ju. 
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______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
 
 

3. Vypočítaj slovnú úlohu. 

Janko nazbieral v záhrade 9 kilogramov cibule a 7 kilogramov mrkvy. Koľko kilogramov zeleniny 
nazbieral Janko? 

_____________________________ 

 

Janko nazbieral     kilogramov zeleniny. 
 

 
 
 

4. Dopíš do rámikov časti rastliny. 
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Pracovný list č. 3 Hádanky pre skupiny 

1. 

Štíhle telo v zemi skrýva, 

v oranžových šatách býva. 

Lieči naše očičká, 

je to chutná _________ . 
 

 Napíšte odpoveď na hádanku.  

 V treťom riadku hádanky zakrúžkujte samohlásky.  

 Zeleninu nakreslite. 
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2.  

Vyzlieka sa z tisícich šiat, 

pri krájaní štípe v očiach. 

Podobá sa na guľu. 

Jedzte zdravú ________! 
 

 Napíšte odpoveď na hádanku.  

 V prvom riadku hádanky zakrúžkujte samohlásky.  

 Zeleninu nakreslite. 
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3. 

Zelený je v záhrade, 

v chladničke, no skrátka 

všade. 

Chrumkavý je akurát, 

každý list, čo má ______. 
 

 Napíšte odpoveď na hádanku.  

 V prvom riadku hádanky zakrúžkujte samohlásky. 

  Zeleninu nakreslite. 
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4. 

Vyberieme jadierka, 

vyrežeme oči, nos 

a bude z nej svetlonos. 

Prehýba sa pod ňou polica, 

Je to obrovská _______. 
 

 Napíšte odpoveď na hádanku.  

 V prvom riadku hádanky zakrúžkujte samohlásky.  

 Zeleninu nakreslite. 
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5. 

Darovať sa ten kvet nedá, 

jeho farba nie je hnedá. 

Do biela je, a vždy bol 

náš kvetnatý ________. 
 

 Napíšte odpoveď na hádanku. 

  V druhom riadku hádanky zakrúžkujte samohlásky.  

 Zeleninu nakreslite. 
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Pracovný list č. 4  Výberová úloha 1 

MINIKVÍZ 

Zakrúžkuj v prirovnaniach písmeno pri správnej odpovedi, vpíš ho do tajničky.  

1. Je červený ako   4.  Sedíš tu ako 

  F/ tekvica     O/ kaktus  
  X/ zemiak     S/ slon 
 V/ paprika     A/ mrkva 

2. Je naobliekaný ako   5.  Má slzy veľké ako 

  R/ babka     N/ autobus 
  I/ cibuľa     M/ hrach 
 C/ snehuliak      P/ more 

3. Má nos ako 

  T/ uhorka 
  K/ bubon 
 F/ lopta 

Dôležitý oznam! 

Jedna veta svetom letí: 

- Zelenina je zdravá, deti! 

Veľká, no aj celkom mini, 

obsahuje ........................ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

     Í N Y 

 
Ak máš ešte čas, nakresli svoju obľúbenú zeleninu. 
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Pracovný list č. 5 Výberová úloha 2 

Poskladaj obrázok, nalep ho na papier a napíš názov zeleniny. 

 
 

Táto zelenina sa volá _______________________.  
 
Patrí do skupiny _______________ zeleniny.  
 
Ešte sem patrí aj: 
 
_____________________________ 
 
 
_____________________________ 
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Pracovný list č. 6 Výberová úloha 3 

 

Meno: _______________________________ 

 

1. Vypočítaj zaujímavú slovnú úlohu: 

Čerstvá paprika obsahuje 9 vitamínov a paradajka obsahuje 5 vitamínov. Pri zaváraní 
leča sa 7 vitamínov stratí.  

Koľko vitamínov po zaváraní ostane? 

 

______________________________ 

 

__________________________________________________  

 

 

2. Dopíš správne čísla do rajčín tak, aby boli obe strany váh rovnako ťažké. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 9 

 

 7 4  

 

 

 

 8 
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3. Ak máš ešte čas, vymysli podobnú úlohu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Spracovala: Renáta Pavlíková, ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda  

Upravila: Darina Gogolová 

 
 

 


