
PUTOVANIE  KVAPKY   

Organizačná forma vyučovania:          daltonské blokové vyučovanie (4 vyučovacie hodiny) 
Dátum:                                                     13.11.2015 
Trieda:                                                      1.A 
Pomôcky:                                                 puzzle – „kvapka“, encyklopédie, odborná literatúra, pracovné 
listy, výkresy, nožnice, lepidlo, lepiaca páska, pero, ceruzka, bábka - Daltonko                                                                                          
Obsahový štandard:   
▪ žiak si dokáže uvedomiť dôležitosť vody pre život,  
▪ žiak vie pomenovať a identifikovať pojmy: vodné zdroje, znečistená voda, čistá voda a  pitná voda, 

▪žiak  vie tvoriť rozvité a zaujímavé vety o vode.                                                                                      

Výkonový štandard:                                                                                                                                                                        

▪ žiaci vedia vytvoriť z papiera jednoduché zvieratká, rastliny a iné potrebné kulisy k divadielku                   

▪ žiaci dokážu spolupracovať  v aktivitách 

 

                                                                                                                                                                         

Privítanie:  komunita - úvodné sedenie v kruhu v zadnej časti triedy  

Motivácia: Brainstorming so slovom VODA -  didaktická hra: „ Heslo dňa“. 

Opis priebehu:                                                                                                                                                      

Navodíme  rozhovor  na tému: „VODA “. Žiaci hľadajú kľúčové slová, čo ich prvé napadne v súvislosti 

s vodou. Zistené zaujímavosti žiaci slovne opíšu, učia sa učiť a hľadať podstatné kľúčové myšlienky. 

Napríklad: dážď, sneh, potok, jazero, more, kvapka.... My sa zameriame na kvapku.                                  

Na koberci sedí bábka – „Daltonko“ (odložená pozornosť) s  rozstrihanými  časťami kvapky – hra: 

„Puzzle“.  Žiaci z častí poskladajú -  KVAPKU, ktorá bude heslom dňa.  

Na tabuli je zaznačená téma dňa s úlohami, ktorá pomáha žiakom pri organizácii dnešného 

vyučovania.  Spoločne si vysvetlíme jednotlivé úlohy (povinné, výberové), pracovné listy a nastupuje 

Daltonko (odložená pozornosť). Pripravené sú aj doplnkové -  výberové aktivity pre tých žiakov, ktorí 

zvládnu povinné úlohy a zostáva im ešte čas.  

Aktivita 1: hromadná práca: „Príbeh znečistených kvapiek“ (pracovný list – žiak, text príbehu - 

učiteľ):  

Znečistenie včera a dnes 
Horný obrázok na pracovnom liste predstavuje minulosť (pred 10 rokmi) a dolný súčasnosť (dnes). 
Žiakom čítam príbeh a žiaci si zaznačujú, čo sa v priebehu rokov zmenilo. Na záver chvíľu spoločne 



diskutujeme (napr. Boli ľudia v tomto mestečku pred 10 rokmi šťastní? Ak nie, čo im vadilo? Aké 
živočíchy mohli žiť v rieke Modranka pred 10 rokmi? Čo sa obyvatelia rozhodli urobiť? Aké živočíchy 
žijú v rieke Modranke teraz? Sú teraz pyšní na svoje mestečko? Prečo? Si ty pyšný na svoju 
obec? Máš nejaký návrh, čo by sa dalo vylepšiť v oblasti kvality vody?) a žiaci si „pozitívny“ obrázok 
vyfarbia. 
 
 
Aktivita 2: samostatná práca -                                                                                                                    

povinné úlohy: pracovné listy/ SJL, MAT, PRV                                                                                         

Vypracovaný  pracovný list žiaci odovzdajú, za ktorý si na tabuli pripnú  špendlík k predmetu.  

výberové úlohy : (pre žiakov, ktorí zvládli všetky úlohy a majú ešte čas).  

 

Aktivita 3: VYV  - tvorba  papierových zvieratiek, rastliniek, kulís,....                                                      

Možnosť využiť informácie z úvodu dňa či obrázky z kníh.                                                                       

Aktivita 4: Projekt divadielko: Príbeh o Špinďúrovciach – vlastná tvorba žiakov. 

 

Ukončením daltonského bloku bude frontálne riadený rozhovor. Žiaci budú prezentovať 

nadobudnuté teoretické vedomosti, riadeným rozhovorom s učiteľom. Zrekapitulujú jednotlivé 

poznatky a vyvodia závery. Zhodnotím priebeh vyučovacej hodiny a žiakov pochválim za peknú prácu.  

Výstupy: vypracované pracovné listy, divadielko, nadobudnuté teoretické vedomosti zhodnotené 

v závere daltonského bloku. 

Hodnotenie: slovné, v pracovom liste – pečiatkou. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    



Prílohy: 

Príloha A: Text príbehu znečistených kvapiek: 
 
Príbeh Špinďúroviec 
Špinďúrovce ležia na brehu rieky Modranka. V mestečku žije 800 obyvateľov. Pred 
desiatimi rokmi boli Špinďúrovce vyhodnotené ako najšpinavšie mestečko v krajine. 
Jeho ulice boli plné odhodených plechoviek, starých novín, chodníky boli „opečiatkované“ 
množstvom prilepených žuvačiek a v tráve sa povaľovali prázdne plastové 
fľaše. Všetok odpad sa ukladal na kopu na konci mestečka, až z tejto kopy vznikla 
skládka odpadu, ktorú nikto nekontroluje. Takúto skládku voláme čierna skládka. 
Staré autá sa hromadili popri ceste a neraz z nich vytekal olej alebo bolo cítiť zapáchajúcu 
horiacu pneumatiku. Z polí, na ktorých sa pestovalo obilie a kukurica, 
stekali škodlivé látky (hnojivá) do neďalekej rieky Modranka, ktorá bola veľmi silne 
znečistená. 
Po daždi spláchla voda z ulíc mestečka všetok odpad. Potok, ktorý napájal riečku, 
prinášal špinu zo skládky a hnojivo z polí a fariem priamo do riečky. 
Neslávne ocenenie prinútilo obyvateľov mestečka stretnúť sa a začať konať. Prvá 

vec, ktorú začali riešiť, bol problém s odpadom. Čierna skládka na konci mestečka 
bola uzavretá a vyčistená. Svojpomocne vytvorili miesto (recyklačné stredisko), kde 
obyvatelia nosili sklo, papier, plasty a všetky ostatné materiály, ktoré sa ešte dali 
využiť na výrobu nových výrobkov – dali sa recyklovať. Každý si vo svojej záhradke 
zriadil nádobu na kompostovanie, kde mohli dávať zvyšky zeleninky a iný záhradný 
odpad. Staré autá (vraky), ktoré doteraz „špatili“ okraje ciest a znečisťovali rieku, 
boli odvezené na šrotovisko a ich kovové a iné časti boli tiež zrecyklované. Malé 
množstvo nepotrebného odpadu, ktorý už obyvatelia nevedeli vytriediť, zaniesli na 
riadenú mestskú skládku. 
O desať rokov neskôr vyhralo mestečko opäť jednu cenu. Tentokrát však cenu za 
najčistejšie mestečko v krajine. Obyvatelia boli cenou nadšení a usporiadali veľkú 
slávnosť pri riečke Modranka. Celá ich tvrdá práca bola takto ocenená a sami sa 
pritom veľa naučili. A aby sa už nikdy nič podobné v mestečku nestalo, vyhlásili 
súťaž o nový názov mestečka, za ktorý by sa jeho obyvatelia už nemuseli hanbiť. 
Čo by si navrhol ty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B: Pracovné listy:                                                                                                                                                          

č.1                                                                                                     č.2 

  
 
 

                                                                                                                                                                                                   

č.3                                                                                                    č.4 

 
 

 
 
 
 



č.1 a) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia:   

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


