
DEŇ VODY  
V NAŠEJ TRIEDE – 

4.A 



Na Svetový deň vody 

sme sa veľmi tešili. Pre 

žiakov som pripravila 

rôzne aktivity, 

prostredníctvom  

ktorých sa aj učili , 

dozvedeli sa veľa 

poznatkov o vode, ale 

hlavne  sa aj zabavili.  

 



V úvode sme si žiaci zavesili na krk dažďovú 

kvapku a spoločne sme si čítali o vode .  

Keďže  denne máme vypiť 1-3l vody, hneď 

sme si to vyskúšali. Niektorým robilo problém 

vypiť naraz 2 dcl vody  

 



Táto aktivita sa žiakom natoľko 

páčila, že pili už počas celého dňa, 

 na každej prestávke, čo doteraz 

nebolo zvykom  



Následne si žiaci vyrobili 

z krepového papiera 

jazierko. Rozprávali sme 

sa, ktoré živočíchy žijú 

v riekach a jazerách a ako 

im my ľudia 

znepríjemňujeme život.   
 



ZNEČISTENÉ JAZIERKO 

Pomedzi odpadky plávajú 

ryby 
 

Následne žiaci čítali 

o Vodníkovi Čľupkovi, ktorému 

ľudia znečistili jazierko. 

Dopĺňali chýbajúce spoluhlásky 

a odpovedali na otázky k textu 
 



Jazierko sme 

nenechali špinavé. 

Spoločne sme ho 

vyčistili a mohli 

sme sa pustiť do 

lovenia rýb. 

 







Po úspešnom vylovení 

a vypočítaní všetkých rýb sme 

sa naučili pieseň TOTA 

HEĽPA z učebnice Hudobnej 

výchovy pre 4.ročník. Rýchla 

a energická pieseň sa žiakom 

veľmi páčila. 

A keďže sa v piesni spieva 

o rieke Dunaj, vydali sme sa 

hľadať rieky aj 

prostredníctvom Vlastivedy. 

Okrem toho sme si zaspievali 

pieseň z CD Škola horu 1  - 

Rieky. 

 



Potrápila nás rieka 

Morava. nie a nie 

ju nájsť   

 



Z prečítaného textu 

o vode sme podčiarkovali 

podstatné mená 

a určovali gramatické 

kategórie. Celkom nám 

to išlo. 
 



V rámci Dňa vody sme sa rozprávali aj 

o šetrení vody v domácnosti, naučili sme 

sa na čo slúži  malý a veľký splachovač 

na WC a pripomenuli sme si, že pri 

čistení zubov vypneme vodu. 

V závere každá dvojica dostala dažďovú 

kvapku. Ku každému písmenu mali 

žiaci napísať podstatné meno, ktoré 

súvisí s vodou. 
 


