
1

SLOVENSKO

4+

Úloha č. 1: Naša vlajka

Vlajka Slovenska je jedným zo štyroch štátnych symbolov (vlajka, znak, pečať, hymna). 

Slovenskú vlajku môžeme vidieť na budove školy, či na obecnom alebo miestnom 

úrade. Každý štát má svoju vlastnú vlajku.

Vyberte správne nakreslenú slovenskú vlajku a vyfarbite ju.
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6. VRCHOL POHORIA

4. JASKYŇA 

2. HRAD

8. VODOPÁD

1. SKALA

5. PLESO

7. KOSTOL

3. TAJCH 

Úloha č. 2: Spájačka o Slovensku

Napriek tomu, že sme menšia krajina, nachádza sa u nás množstvo prírodných aj človekom 

vytvorených pokladov. Či už sú to vodopády, jaskyne, strmé štíty s plesami, termálne pramene 

alebo aj hrady, zámky, kaštiele, skanzeny, všetko sú to miesta, na ktoré môžeme byť hrdí.

Do krúžkov vpíšte správne čísla. Krúžok pri prírodnom výtvore vyfarbite zelenou farbou, 

pri ľudskom výtvore modrou.
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Úloha č. 3: Erb

Každé mesto alebo obec má svoj erb, ktorý vystihuje jeho charakter, 

tradíciu či históriu. Erby majú tvar štítu a sú na nich vyobrazené 

postavy, zvieratá, rastliny, budovy alebo rôzne predmety. Viete, kto 

začal používať erby ako prvý? Zaviedli ich rytieri, aby sa v súbojoch 

medzi sebou odlíšili.

Vyrobte zaujímavou výtvarnou technikou erb vášho mesta alebo obce 

a vystavte ho na vami vybrané miesto. Nezabudnite aj uviesť názov vašej obce alebo mesta.  

Úloha č. 4: Keby som bol starosta

Konajú sa vo vašom meste hody, jarmoky alebo iné tradičné podujatia? Predstavte si, že ste 

starosta (primátor) a vašou úlohou je vymyslieť atrakciu alebo tradíciu, ktorá by prilákala nielen 

návštevníkov mesta, ale aj turistov. 

Návrh atrakcie alebo nového tradičného podujatia vytvorte formou 3D modelu z akéhokoľvek 

materiálu (napr. vytvoríte stánky, pódium, kolotoče...). K fotografii modelu pripojte opis podujatia.

OPIS PODUJATIA: 



Úloha č. 5: Terénny prieskum

Aby sme sa na výlete nestratili, používame mapy. Z mapy dokážeme vyčítať 

vzdialenosť, významné orientačné body, vodné toky, cesty, železničné trate 

a pod. Poďme si to spoločne vyskúšať.

Nakreslite si plán vašej obce a stanovte si trasu terénneho prieskumu. Zaznamenávajte 

si mapovými značkami, čo ste cestou vo svojej obci alebo meste videli. Následne značky 

umiestnite do vašej mapy. Použite najmenej 8 značiek - napríklad cesta, most, kaplnka, 

jaskyňa, zrúcanina, železnica, jazero, potok, prameň, sad...

MAPA 

1. ŽELEZNIČNÁ 
STANICA

8. JAZERO, 
POTOK

2. MOST

9. ČERPACIA 
STANICA

3. KOSTOL

10. HRAD, 
ZÁMOK

4. KAPLNKA

14. NEMOCNICA

5. JASKYŇA

12. POMNÍK

6. ZRÚCANINA

13. MÚZEUM, 
GALÉRIA

7. BUDOVA

11. CINTORÍN
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Úloha č. 6: Mesto alebo dedina

V mestách žije viac ako polovica obyvateľov Slovenska. Mnoho 

ľudí má názor, že život v meste je lepší ako ten na dedine. 

Rovnako veľká skupina ľudí im však oponuje, že naopak, 

život na dedine je lepší ako v meste. Aký je váš názor?

Uveďte rozdiely medzi životom v meste a na dedine. 
Na záver uveďte vaše zhodnotenie, aké sú výhody a nevýhody bývania v meste a na dedine.

ZHODNOTENIE: 

ROZDIELY MEDZI ŽIVOTOM V MESTE A NA DEDINE: 

DEDINA:MESTO:


