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September  

2. Poučenie s BOZP.  

3. Úvod do krúžku.  

4. Škola a jej okolie. 

Október   

1. Ročné obdobie – Jeseň (pozorovanie) 

2. Príroda s detskými očami (kreslenie) 

3. „Ovocie“ prírody (ručné práce – ovocie, zeleniny, gaštan, list...) 

4. Zvieratá a rastliny na jeseň (porozprávanie) 

November 

1. Kultúra – základy (porozprávanie) 

Kino, divadlo, múzeum, galéria, koncert... 

2. Divadlo – poznávanie histórie a druhov divadla 

Sledovanie divadelného vystúpenia (sledovanie divadelného vystúpenia na videu) 

3. Divadlo – naučiť sa zahrať rozprávku 

Divadlo – naučiť sa zahrať rozprávku 

4. Divadlo – naučiť sa zahrať rozprávku 

Divadlo – predstavenie  

December  

1. Návyky, folklór – základy (porozprávanie) 

Návyky, folklór na Slovensku, u nás doma (porozprávanie) 

2. Návyky, folklór vo svete  

Mikuláš, Ježiško vo svete  

3. Tvorba vianočného programu  

Tvorba vianočných darčekov a vianočných ozdôb 



 

Január  

       2. Veľké zemepisné objavovanie – zoznamovanie s glóbusom 

           Vikingovia, prví útočníci 

       3. Marco Polo, Kolumbus, Amerigo Vespucci a daľší  

Ľud zeme – poznávanie druhov populácie  

4. Indiáni – porozprávanie, pozorovanie obrázky, video... 

Indiáni – tvorba indiánskeho stanu, šaty, ozdoby... 

Február  

1. Zázraky technického vývoja – telefón, žiarovka, ďalekohľad, mikroskop... 

Loď – zoznamovanie s vývojom a druhmi lodí, tvorba modelu lode  

2. Autá – zoznamovanie s vývojom a druhmi áut, tvorba auta 

Počítač, internet – zoznamovanie s informatikou 

3. Astronautika – svet kozmonauta 

Astronautika – vesmír  

4. Umenie – literatúra, maliarstvo, sochárstvo, tanec 

Svet kníh – úvod do  literatúry 

Marec  

2. Obľúbené knihy – čítanie rozprávky 

     Ilustrácie v knihe – sledovanie ilustrácií v knihe, tvorba ilustrácie k jednej   

     rozprávke 

3. Plastelína a sochárstvo – tvorba plastelínových figúrok  

    Umenie tanca – zoznamovanie s druhmi tanca  

Apríl  

1. Hudba a tanec – naučiť sa tancovať  

Hudba a tanec – naučiť sa tancovať  

2. Hudba a tanec – naučiť sa tancovať  

Hudba a tanec – predstavenie tanca  

3. Svet zvierat – zoznamovanie so zvieratami na Zemi  

Krabicové zvieratá – strihanie, lepenie  

4. Svet rastlín – zoznamovanie s rastlinami na Zemi 

Prechádzka v prírode – pozorovanie rastlín a zvierat v ich prirodzenom prostredí 

Máj  

1. Živý kútik – príprava živého kútika v triede  

Zdravý život – čo potrebujeme na to, aby sme boli zdraví ? (rozprávanie) 

2. Choroby – ich príčiny, prevencia 

Zdravá výživa – príprava zeleninového šalátu 



3. Šport a zdravie – atletické hry na dvore  

Šport a zdravie – loptové hry na dvore  

 

4. Športové hry vo svete – Olympijské hry, Svetový pohár/ futbal, hokej, vodné pólo  

Olympijské hry v triede – súťaž  

Jún 

1. Svetové zázraky – dávnovekové a moderné zázraky  

Guinessová Kniha rekordov – zoznámenie sa s knihou, vytvorenie vlastného rekordu+  

2. Vyhodnotenie celoročnej práce  
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