
11

1. Úloha: My a naši susedia

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.

V obdĺžniku dokreslite a vyfarbite slovenskú vlajku a aj vlajky susedných štátov. Vašu obec 

alebo mesto vyznačte na mape a pridajte ešte ďalšie štyri mestá, ktoré poznáte.

SLOVENSKO
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2. Úloha: Tajnička 

V tajničke sa ukrýva slovo, označujúce plán alebo popis cesty, prípadne aj s ďalšími potrebnými 
informáciami o trase.
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1. jednoduchá drevená stavba v prírode, v ktorej prechodne bývajú pastieri alebo aj pohostinný 
podnik s ľudovými prvkami a špecialitami slovenskej kuchyne
2. taška nosená na chrbte, často používaná na výlety či turistiku
3. bezmotorový dopravný prostriedok
4. iné slovo pre drobnosť, darček, ktorý si často kúpime na výlete či dovolenke
5. lístok, ktorý si potrebujeme kúpiť pri návšteve niektorých podujatí či miest
6. špeciálna ochranná prikrývka hlavy, ktorú dostaneme napríklad pri návšteve niektorých jaskýň
7. vak, v ktorom sa zvykne spávať v stane
8. obrázok, ktorý si urobíme na pamiatku na dovolenke či výlete a uložíme do albumu
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3. Úloha: 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 ...
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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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4. Úloha: Tradície u nás

Isto sa u vás počas roka dodržiavajú nejaké zaujímavé tradície. Nakreslite nám o niektorej z nich 
krátky komiks, kde vysvetlíte jej pôvod a popíšete, ako prebieha.

5. Úloha: Keby som bol starostom

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.
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6. Úloha: Stánok so suvenírmi  

Vyrobte zaujímavé suveníry, ktoré by si mohli u vás návštevníci vašej obce kúpiť. Mali by 
obsahovať aj jej názov a erb. Vystavte tieto výrobky vo vašom prezenčnom alebo online 
suvenírovom stánku, aby si ich mohli záujemcovia prezrieť, zakúpiť alebo vymeniť za niečo. 

7. Úloha: Zlepšenia a ako na to  

Porozprávajte sa so spolužiakmi, rodičmi a susedmi, čo sa im u vás nepáči a žiadalo by si opravu 
alebo vylepšenie, prípadne, čo vám u vás chýba. Zo zozbieraných nápadov si vyberte jeden, 
ktorý rozpracujete do konkrétneho návrhu. Nakreslite miesto ako vyzerá teraz a následne ho 
„nakreslite po vašom zásahu“. K obrázku pripojte popis, aby bolo všetkým zrejmé, čo navrhujete 
zmeniť.
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