
NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine. 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Oheň dobrý sluha, zlý pán - kráľovstvo červeného kohúta. 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I  Opísať jav horenia, čo pri 

tom vzniká, aké sú zmeny. 

Poznať nebezpečenstvo. 

 

II. Definovať jav horenia, 

nebezpečné situácie, ako 

vzniká, poznať nebezpečné 

predmety. 

 

 

       Oheň zlý pán 

 

 

Ráno sa zahrajte na piknik v prírode. Pripravte si palice na opekanie - varechy ,mäsko-

papier napichnutý na palicu, ohnisko z kociek , drevo, ohník-červ. handrička...Ochraňujte 

prírodu a zabávajte sa. 

Činnosti: 

 Zaspievajte si pieseň na melódiu „Prší, prší“ : 1.Čo je to za sťahovanie? Aký 

vietor to sem vanie? Rozvoniavať začína špekáčik a slanina. 

                                                                             2.Slnko za les už zapadá. Rastie nám 

dobrá nálada. Táborák je úžasný, len nám ohník nezhasni. 

 Prečítajte spolu s deťmi rozprávku. Vyznačené slová nechajte uhádnuť a povedať 

deti. 

Čítajte s porozumením, podporte u deti environmentálne myslenie a informujte deti 

o všetkom čo potrebujú vedieť o horení, čo nesprávne urobila mačička, aká bola, komu 

oheň ublížil...  

Ako mačička Murka prišla o fúziky. 

Murka mala pri svojom domčeku záhradku, kde pestovala zeleninu. Práce na záhradke  

bolo vždy dosť. Najviac na jar, keď bolo treba pokopať záhony a celú záhradku vyčistiť 

od starej suchej trávy. „Musím najskôr poriadne vyhrabať staré lístie a trávu“. Povedala 

si Murka a dala sa do práce. Práca to však bola ťažká. O chvíľu ju rozboleli labky a chrbát. 

Keď rozmýšľala ako by si prácu uľahčila, zacítila ostrý zápach dymu. Obzrela sa a vidí, 

že Chlpáč, ktorý má záhradku hneď v susedstve dostal nápad, ako si so suchou trávou 

ľahko poradiť. „Prečo sa namáhať, keď môže trávu zapáliť. “ Skúsim to tiež. Povedala si 

Murka. „ Skočím po zápalky a suchá tráva bude o chvíľu preč.“ Stačilo jedno škrtnutie 

zápalkou a vyskočil malý plamienok, ktorý začal suchú trávu maškrtne olizovať.  „Horí! 

Výborne, lebo je tráva vysušená od teplého jarného slniečka. To mal chlpáč nápad!“ 

Hovorí si Murka „Takto budem s prácou hneď hotová.“ Z malého plamienka sa však 

rýchlo stával veľký plameň. Išiel  z neho strach. Nevyhýbal sa v tráve chrobáčikom, 



slimáčikom a ani malým vtáčikom, ktoré tam mali svoje hniezda. Murka sa snažila uhasiť 

oheň, ale tento bol silnejší a pripálil jej fúziky.  Oheň hreje, k tomu ešte  páli. Neostávalo 

Murke, len utiecť. Utekajú pavúčiky, mravčeky, húseničky, ktoré mali v suchej  tráve 

svoje domčeky. Aj zvieratká museli vziať nohy na plecia, ak si nechceli popáliť kožúšok. 

Pomóc horí! Volala Murka z plota, ale v záhradke už bola sama. Aj chlpáč sa schoval. 

Ešte, že boli na blízku hasiči ,ktorí spozorovali požiar a prišli rýchlo na pomoc. Tí už 

vedia, ako si s požiarom poradiť, rýchlo rozvinuli hadice a uhasil oheň skôr, ako stačil 

preskočiť na ostatné záhrady. Murka sa veľmi hanbila. Čo všetko sa ešte mohlo stať?-  

deti doplnia .  A to len preto, že bola lenivá? Už vie, že vypaľovať trávu je veľmi 

nebezpečné a škodí to prírode. 

 Urobte si pokus horenia.. Zapálený kahanček prekryte priesvitnou zaváracou 

fľašou - oheň potrebuje kyslík. Nakreslite na výkresA3 záhradu a zážitok 

z príbehu, mačičku, Chlpáča... Výkres si zaveste na výstavu budete na ňom 

pracovať každý deň. 

I. Opísať prácu hasičov. 

 

 

II. Definovať prácu 

hasičov, ich náplň práce, 

pomôcky a náradie, ktoré 

potrebujú k práci, 

oblečenie. 

 

 

       Naši hrdinovia 

 

 
Obrázok 1 

 

 Ráno sa zahrajte na hasenie požiaru. Požiar v lese? Záchrana zvieratka? Textilné 

opasky zviažte – hadica (Precvičte si základný uzol.). 

           Z papierového taniera si zhotovte hasičskú prilbu./Prostriedok do kruhu 

vystrihnite tak, aby ste neprestrihli asi 15 - 20cm. Časť  v prostriedku, ktorá vám ostala, 

mierne nadvihnite a vyzdobte ju obľúbeným číslom, napíšte meno dieťaťa, 

vyfarbite.......?? (Obrázok 1) 

Činnosti: 

 Rozprávka o hasičoch Vám pomôže: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DUnvLfTSrc&vl=sk    ; 

 Spievajte si s videom: https://www.youtube.com/watch?v=9XXTB8WpdRM  

pieseň o hasičoch; 

 Upozornite deti - Hra so zápalkami, je nebezpečná! Hasiči pomáhajú všade tam, 

kde je to potrebné, pri živelných pohromách, auto haváriách, zachraňujú 

zvieratá a ľudí z neprístupných miest, sú poriadkumilovní, rýchli, silní, 

prekonávajú rôzne prekážky, sú smelí, odvážni,  na slovo poslúchajú veliteľa, 

musia vedieť plávať. 

https://www.youtube.com/watch?v=2DUnvLfTSrc&vl=sk
https://www.youtube.com/watch?v=9XXTB8WpdRM


Opýtajte sa: Čo urobí hasič, keď zaznie siréna? 

                     Podľa čoho poznáme že idú hasiči k ohňu? 

                     Prečo nosia ochranné masky a odev? 

                     Čo by ste urobili, keby ste videli oheň? 150 alebo112.  

I.  Urobiť si kruhový 

tréning  každý cvik 30 s. 

chôdza, beh, preskoky 

prekážok, plazenie, 

podliezanie. 

 

 II. .  Urobiť si kruhový 

tréning, každý cvik  1 min.. 

chôdza, beh, preskoky 

prekážok, plazenie, 

podliezanie. 

 

 

       

 

 

Cvičenie hasičov 

 

 

 

          
 

 

 

Ráno sa zahrajte na evakuáciu mesta. Bezpečne prenášanie predmetov . 

 

Činnosti:    POZOR, POZOR! Vyhlasujeme súťaž pre deti o najlepšiu báseň, 

o hasičoch: Použite slová: dym, hasiči, horí byt, zhon, krik, rebrík, oheň plápolá.... 

Pochváľte sa so svojimi básnickým výtvormi na email: riaditelka@3msv1.sk 

 Zarecitujte si spolu báseň: Hasiči idú, striekačku vezú. 

      Majú prilby rebríky,  

         háky, kliešte, nožíky. 

 Kto má rád ľudové piesne , naučte sa spolu pieseň: 

1.Horela lipka horela, pod ňou má milá sedela. 

R: „Tečie  voda zhora, bystrá je ako ja, točí sa, točí sa, okolo javora“ 

2.Keď na ňu iskry padali všetci mládenci,  plakali 

R: „Tečie  voda zhora, bystrá je ako ja, točí sa, točí sa, okolo javora“ 

 

 Cvičenie hasičov: Tréning motivujte záchranou bábiky  - chôdza s bábikou, 

                              záchranou plyš. zvieratka - beh z horiaceho lesa, 

                              záchranou mačičky - plazenie sa popod prekážky, 

                              záchranou  detí v MŠ - preskakovanie prekážok mäkkých hračiek. 

Veselšie to deti urobia na riekanku: Ja rád chodím, ty rád chodíš, po trávičke bosý. 

Voňali sme púpavienky máme žlté nosy- (obmena: bežím/leziem/skáčem). 

I. kresliť zvislé 

a vodorovné čiary, pokúsiť 

sa nakresliť hasičské auto. 

Vatovou tyčinkou roztierať 

kvapky červenej farby do 

tvaru ohníka. 

 

 

 Pripravte si kriedu namočenú v mlieku as1hodinu.Vyberte a osušte obrúskom - je 

pripravená na kreslenie. 

 Činnosti: 

 Na začatý výkres A3 o zážitku z rozprávky, z 1.dňa, deti pokračujú v kreslení 

dlhých zvislých  čiar, ktoré spoja  krátkymi vodorovnými čiarami - rebrík pre 

hasičov. 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


II. kresliť, alebo vykladať 

rebrík z paličiek, nalepiť na 

výkres. Rozfúkať kvapky 

červenej farby slamkou do 

tvaru ohňa. 

 

Značka: 

Používať otvorený oheň je 

zakázané 

 Na samostatný kancelársky papier nakreslia deti hasičské auto, obrázok 

vystrihnú a prilepia na hotovú prácu A3. Malým deťom pomôžte s 

vystrihovaním a lepením. 

Na záver deti dokončia prácu plameňom v záhrade .  

 Navrhnite a nakreslite značku: Používať otvorený oheň zakázané! 

I.II. Spolu upečte 

srdiečkový keksík. 

 

 

 

 

Odmena našim šikovným deťom 

Srdiečkový keksík. 

Potrebujete: 50g.hl.múky,14g p.cukor,1balíček pr. do pečiva,20g.mletých orechov,30g 

tuku na pečenie, 1 vajce, čokoládu na varenie, vanilínový cukor.  

Postup: Múka, cukor, všetko ostatné vymiesiť cesto, dať ho do chladu na pol hodiny. 

Cesto vygúľať na povrazy 10cm hrubé ako prst. Vytvarovať srdiečka. 

Na papieri upiecť: el. rúra 180℃/teplovzdušná 160℃/plynová 3 stupeň. 

Pol srdiečka namočiť do čokolády, alebo pocukriť. 

 

Nezabudnite sa pochváliť s prácami na email: riaditelka@3msv1.sk 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 
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Ilustrácie k téme: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


