
Základná škola, Ihľany 127 

OBSAH  PORTFÓLIÍ   

 

 SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERATÚRA 
 

MATEMATIKA 
 

1. ročník 1. Moje prípravné obdobie v prvom ročníku, 
prípravné cviky 

2. 2. Pracovný list s obrázkami – napíš čo je na 
obrázku (1.polrok) 

3. 3. Pracovný list na doplňovanie a spájanie 
písmen, slabík a slov (2.polrok) 

4. 4. Viem urobiť správny odpis a prepis  
5. 5. Pracovný list zameraný na čítanie 

s porozumením + ilustrácia 
 

1. 1. Pracovný list zameraný na číselný rad 0 až 10, zápis čísel, určovanie 
počtu, porovnávanie 

2. 2. Pracovný list počítanie do 10, rôzne typy úloh so sebahodnotením 
3. 3. Kreslím slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
4. 4. Pracovný list počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10, rôzne typy 5. 

úloh so sebahodnotením 
5. 5. Geometria - vytvoriť obrázok z geometrických tvarov (lepiť z farebného 

papiera) 
 

2.  ročník Jazyková zložka: 
1. Pracovný list samohlásky 
2. Pracovný list dvojhlásky 
3. Pracovný list tvrdé spoluhlásky, môj zoznam 
slov s y/ý po tvrdých spoluhláskach 
4. Pracovný list mäkké spoluhlásky, môj 
zoznam slov s i/í po mäkkých spoluhláskach 
Slohová zložka: 
5. Blahoželanie  +  adresa  =  pohľadnica 
Čítanie a literárna výchova: 
6. Ilustrácia postavy z diela + hodnotenie 
postavy 
7. Pracovný list zameraný na čítanie 
s porozumením 

Aritmetika: 
1. Pracovný list počítanie do 20 s prechodom cez základ 10, rôzne typy 
úloh so sebahodnotením 
2. Pracovný list počítanie do 30, rôzne typy úloh so sebahodnotením 
3. Zapisujem dvojciferné čísla, číselný rad do 100 
4. Pracovný list pripočítanie a odčítanie jednociferných a dvojciferných 
čísel bez prechodu cez základ 10, rôzne typy úloh so sebahodnotením 
5. Moje slovné úlohy - vymýšľam a tvorím  
6. Pracovný list pripočítanie a odčítanie jednociferných a dvojciferných 
čísel s prechodom cez základ 10, rôzne typy úloh so sebahodnotením 
Geometria: 
7. Spájam body, tvorím obrázky z čiar 
8. Priamky a úsečky, meranie v cm 
+  previerky a testy 



+  previerky a testy  

3. ročník Jazyková zložka: 
1. PL – Abeceda 
2. PL – Vybrané slová 
3. PL – Slovné druhy 
 
Slohová zložka 
4. Pozvánka 
5. Inzerát 
 
Čítanie a literárna výchova : 
6. Čítanie s porozumením (2) 
 
 

Aritmetika: 
1. Pracovný list na násobenie a delenie v obore do 100, rôzne typy úloh so 
sebahodnotením 
2. Rôzne typy slovných úloh. 
3. Zapisujem trojciferné a štvorciferné čísla, číselný rad do 10 000, rozklad 
čísel 
4. Pracovný list na zaokrúhľovanie na desiatky, stovky a tisícky 
5. Pracovný list na sčítanie a odčítanie, rôzne typy úloh so 
sebahodnotením 
6. Zapisujem čas z ručičkových hodín do digitálnych a naopak  
Geometria: 
7. Rysovanie úsečiek danej dĺžky, s presnosťou na milimeter 
8. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti 
 

4. ročník Jazyková zložka: 
1. Pracovný list vybrané a odvodené slová 
2. Môj zoznam slov, ktoré rovnako znejú ale 
majú odlišný význam s obrázkami 
3. Pracovný list spodobovanie 
4. Pracovný list ohybné slovné druhy 
5. Pracovný list neohybné slovné druhy 
Slohová zložka: 
6. Opis osoby 
7. Interview 
Čítanie a literárna výchova  
8. Moja najkrajšia bájka – autor, poučenie, 
ilustrácia 
9. 2 pracovné listy zamerané na čítanie 
s porozumením – text podľa výberu 

ARITMETIKA:  
1. Písomné sčítanie a odčítanie 
2. Slovné úlohy 

  3. Násobenie a delenie do 100 
  4. Orientácia v tabuľkách a grafoch 
  5. Zložená slovná úloha   
  6. Zaokrúhľovanie čísel   

GEOMETRIA :  
7. Rysovanie úsečiek – presnosť 
8. Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti  

  9. Rysovanie trojuholníka 
  10. Premena jednotiek    
 



+  previerky a testy 

 
  

  
   

 PRVOUKA/PRÍRODOVEDA VLASTIVEDA 

1. ročník 1. PL – Zmysly človeka 

2. PL – Môj deň 

3. PL – Kráľovstvo živočíchov 

4. PL – Kráľovstvo rastlín 

- 

2. ročník 1. PL - Kalendár a ročné obdobia 
2. PL – Rastliny. Život rastliny od klíčenia – životné 
podmienky a prejavy – kresba a popis 
3. PL – Živočíchy. Včela – kresba, stavba tela, 
spôsob života 
4. PL - Pracovný list kosti, svaly a pohyb človeka 
 

- 

3. ročník 1. PL – Objavujeme neživú prírodu  
2. PL – Objavujeme ľudské telo 

                                  3. PL – Objavujeme živočíchy 
                                  4. PL – Objavujeme rastliny a huby 
                                   

                                                        

1. Projekt - Moja rodná dedinka, môj rodný domov – výkres A4 
2. PL – Svetové strany 
3. PL – Dopravné značky dôležité pre deti a chodcov 
4. PL – Časová priamka 
5. PL – Tradície a zvyky  

 

4. ročník 1. PL – Vesmír 
2. PL – Ako funguje ľudské telo 
3. PL – Lesné spoločenstvo 
4. PL – Spoločenstvo lúk 
5. PL – Chránené rastliny a živočíchy 

1. PL – Slovensko na mape 
2. PL – Vesmír 
3. PL – Slovensko v minulosti 
4. PL – Tatry a okolie 
 

 
 



 ANGLICKÝ  JAZYK 

3.  ročník 1. Pracovný list – farby, čísla, dni v týždni 
2. Projekt – Moja rodina (rodokmeň) 
3. Jedlá a nápoje – jedálny lístok 
4. Zvieratá v ZOO – leporelo zvierat. 
 

4.ročník 1. Jedlá a nápoje – zdravá a nezdravá strava (pracovný list) 
2. Čo robím po vyučovaní – kresba + popis činnosti, 
3. Projekt – časti dňa – Môj deň, 
4. Domáce zvieratá - leporelo 
 

 

 


