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Prečítaj si, milý prváčik!   

(Čítanie textu zameraného na zdokonaľovanie 

čítania s porozumením a techniky čítania 

prepojených s realnou situáciou, v ktorej žiaci 

žijú.) 

COVID19 je choroba, ktorá u nás ešte 

nebola. Málo o nej vieme. U niektorých 

ľudí prebehne ľahko ako nachladnutie, 

pre iných môže byť veľmi nebezpečná. 

Na Slovensku platia preto mnohé 

obmedzenia = zákazy. Jedným z mnohých 

obmedzení je aj to, že deti nechodia 

do školy a učia sa z domu. 

Aj keď sa nám mnohé zákazy nepáčia, je 

potrebné sa správať tak, aby sme 

ochránili vlastné zdravie aj zdravie 

iných ľudí – aby sme sa správali 

zodpovedne.   

Číta rodič (Vtiahnutie rodičov do projektu - 

práce jeho dieťaťa                       a 

priblíženie životnej zručnosti jednoduchou 

formou prostredníctvom rodiča.) 

Zodpovednosť je životná zručnosť, pri ktorej plníš čo 

je dohodnuté, čo sľúbiš iným, ale aj sebe. V čase 
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koronavírusu by si sa mal správať tak, aby si sa 

sústredene učil z domu, plnil  všetky dohodnuté 

veci, úlohy, svoje povinnosti a preto sa dá na teba 

spoľahnúť. Zodpovedáš za svoje správanie a 

výsledky učenia sa. 

Ako sa prejavuje zodpovednosť v čase 

koronavírusu? 

Označ prejavy zodpovednosti, ktoré 

uplatňuješ Ty alebo Tvoji blízki, 

alebo si ich  pozoroval vo svojom 

okolí.  

Číta žiak a označí hviezdičku za vetou, ak 

prejav zodpovednosti uplatnil alebo spozoroval. 

(Zamerané na čítanie s porozumením a 

sebareflexiu.)               

* Ruky si umývam mydlom pred každým jedlom, po 

  každom použití WC. 

* Ruky si umývam dlhšie. 

* Ruky si umývam teplou vodou. 

* Rukami sa  počas celého dňa nedotýkam  žiadnych 

  častí tváre. 

* Pravidelne dezinfikujeme  podlahy a predmety,  
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  ktorých sa  dotýkajú viacerí. 

* Nechodím s mamou či ockom do obchodu. 

* Nosím rúško, keď idem von. 

* Von chodím len vo dvojici, trojici,  s ľuďmi 

  s ktorými žijem v spoločnej domácnosti.  

* Pri príchode domov si dôkladne umývam ruky  

  mydlom, aspoň 40 - 60 sekúnd. 

* Pri príchode domov si vymením šaty za domáce  

  oblečenie. 

* Pri príchode domov donesené predmety odkladám 

  na určené miesto na dezinfekciu. 

* Nakupovať chodí len jeden člen našej rodiny. 

* Do obchodu sa nechodí každý deň. Zásoby sa 

  robia na dlhší čas. 

* Pri nakupovaní  vstupujú ľudia do obchodu 

  s rúškom a pri nákupe  používajú rukavice.  

* Do obchodov naraz nechodí veľa ľudí. 

* Dôchodcovia majú určený čas, kedy môžu chodiť  
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   nakupovať. 

* Viem, že ak niekto prišiel zo zahraničia,  musí  

  zostať doma až  14 dní.  

  Hovorí sa tomu  k a r a n t é n a. 

* Ak sa s niekým vonku stretneme, tak sme od neho  

  aspoň  2 metre.  

* Ľudia si udržujú bezpečný odstup od seba. 

* Nepodávame si ruky, ani sa inak nedotýkame.  

* Nenavštevujem  v tomto čase koronavírusu  lekára 

  osobne. 

* Ak sa cítim chorý,  zostanem doma.    

* Viem, že rodičia môžu lekárovi telefonovať. 

* Videl som v televízii aj infolinku 0800 221 234, 

  kde sa dá telefonovať v prípade príznakov 

  COVID 19.  

* Záchranku voláme len v nutných  prípadoch. 

* So svojimi starými rodičmi sa osobne nestretávam, 

lebo sú viac ohrození.  
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* Ak kýcham alebo kašlem, nosím rúško aj doma.  

  Kašlem do ohnutého lakťa.  

 * Oslavy v rodine sme odložili na neskôr. 

Upevňovanie životnej zručnosti ZODPOVEDNOSŤ cez realizáciu 

aplikačných úloh.  

Aplikačné úlohy na výber 

1.Zisti a krátko napíš aspoň 5 prejavov 

zodpovednosti, ktoré  si spozoroval v správach, v  

televízii a  vo vašej domácnosti. V súčasnej situácii.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2.Nakresli aspoň 5 situácií, kde  sa dnes, v čase 

koronavírusu, prejavuje zodpovednosť človeka voči 

samému sebe. 
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3.Vytvor koláž aspoň z o 6 obrázkov o prejavoch 

zodpovednosti v súčasnej situácii. 

 

4. Vytvor pieseň alebo rap o prejavoch  

zodpovednosti v súčasnej situácii (aspoň 2 slohy). 

 

Ďalšia aktivita 

TVOJ DEŇ 

Zodpovednosť prejavíš, ak splníš  Tebou vybraných  5 aktivít 

na  “Dnešný deň.” 

1. Po prebudení si spomeniem na čo sa teším.     

      

2. Bez rozptyľovania si  rýchlo a správne urobím úlohy.    

        

3. Poviem niekomu niečo veselé, aby som ho rozveselil.    

      

4. Niekomu z rodiny pomôžem urobiť to, čo  práve potrebuje.   

      

5. Urobím to, čo  mám v domácnosti  na starosti (vysávanie, utriem  prach, 

   polejem kvety, vynesiem smeti, zabavím sestričku ...). 

6. Vyrobím niečo vlastnými rukami.       

     

7. Zacvičím si alebo idem na prechádzku.      
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8. Pozorujem prírodu - stromy, kry, byliny,  ...     

   

9. Niekoho vo svojom okolí pozorne počúvam.     

      

10. Čítam si, aby som zlepšil svoju techniku čítania.     

          

11. Robím si poriadok s hračkami, vo veciach, so  šatami...  

 

Na záver dňa sa vráť k Tvojim vybraným aktivitám a skús si pravdivo 

odpovedať, či si ich splnil zodpovedne. 

Vyber si  aspoň 3 z nich  a  napíš  odpovede :    

1. Darilo  sa  mi  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Urobím ešte 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
3. Uplatnil som aj  životné zručnosti   
 
 

 

 

 

 

 

Zdroje: 
http://www.skola21.sk/public/media/5966/ZODPOVEDNOST_2020.pdf 
http://www.skola21.sk/public/media/5966/MOJ_DEN_MOJ_TYZDEN.pdf 
 
Upravila: Vlasta Zajíčková 
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