
Základná škola M.R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 

Letom svetom s muflónom Ancijášom  
Ak chceš spoznať nové svety,  
hybaj s Ancijášom na výlety.  

Zoberie ťa v šíre diaľky, 
na potulky, do rozprávky.  

 

Cieľ : Hlavným cieľom je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov. Pripraviť ich na 
nadchádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie 
aktivity s dôrazom na upevňovanie vedomostí a zručností. S prstom na mape precestujeme päť 
svetadielov, zábavnou hravou formou si predstavíme kultúru, tradície, symboly vybraných krajín. 
Počas jednotlivých dní si žiaci budú vytvárať svoj cestovný pas, v ktorom si zaznačia krajiny, v ktorých 
boli alebo by chceli navštíviť. Tvorivé aktivity budú zamerané na prácu s prírodnými materiálmi 
(kameň, listy stromov, konáriky) a na spracovanie tém z prírodovedy. Pohybové aktivity so 
zameraním na rozvoj rýchlosti, koordinácie a spolupráce.  

Pomôcky: kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, články, počítač, internet, výtvarné pomôcky, 
prírodniny, športové náčinie, stopky, odmeny, katalógy cestovných kancelárií.  

Termín: 8.8.-12.8.2022 

Miesto realizácie: areál školy 

Veková kategória : 1. a 2. ročník (7 – 9 rokov) 

Čas: 8:00 – 14:00 

Počet: 10 žiakov 

Cyklus A: krátky 4-6 hodín  

Poplatok: 35€/žiak  

Náklady spojené s Letnou školou sú hradené Ministerstvom školstva SR a po vyúčtovaní budú vrátené 
zákonnému zástupcovi na účet uvedený v návratke. 

Vedúci: Mgr. Zita Kubíčeková, TČ: 0905186983, mail: kubicekova@zsstefanikalc.sk  

Deň  Zameranie aktivity  Realizácia aktivity  

1. deň 

Ranný kruh 
Spoznanie skupiny letnej školy  
Rozvoj komunikačných kompetencií  

Predstavenie sa v rámci skupiny, stručné 
sebacharakteristiky, rozhovor o tom čo 
sme robili počas voľných dní. Rozhovor 
o cestovaní. Predstavenie knihy Muflón 
Ancijáš a jeho spanilá jazda. 

Vzdelávacie aktivity  



Európa  
 
Rozvoj komunikačných kompetencií  
Rozvoj spolupráce v skupine  
Čítanie s porozumením 
Tvorivé písanie  
Vyhľadávanie informácií 
Spracovanie informácií  
 

Zábavnou hravou formou si predstavíme 
kultúru, tradície, symboly vybraných 
krajín Európy.  
Tvorba cestovného pasu.  
 
 
Didaktické hry – slovenský jazyk, 
matematika 

Tvorivá aktivita Planéty - z kameňov si vytvoríme model 
slnečnej sústavy.  
Žiaci sa rozdelia do 2 skupín – ich úlohou 
bude vytvoriť model slnečnej sústavy 
z prírodnín.   
 

Rozvoj zručností  Voľnočasové a pohybové aktivity 

2. deň 

Ranný kruh  Čítanie z knihy Muflón Ancijáš a jeho 
spanilá jazda. Aktivity na čítanie 
s porozumením.  

Vzdelávacie aktivity  

Ázia  
Rozvoj komunikačných kompetencií  
Rozvoj spolupráce v skupine  
Čítanie s porozumením 
Tvorivé písanie  
Vyhľadávanie informácií 
Spracovanie informácií  
 

Zábavnou hravou formou si predstavíme 
kultúru, tradície, symboly vybraných 
krajín Ázie.  
Tvorba cestovného pasu.  
 
Didaktické hry – slovenský jazyk, 
matematika 
 

Tvorivá aktivita Spoznávame rastliny 
Žiaci sa rozdelia do skupín a vyhľadajú 
rôzne časti jedného druhu rastliny alebo 
stromu. Na pridelené kúsky kartónov 
príslušné časti nalepia a dokreslia.  

Rozvoj zručností Voľnočasové a pohybové aktivity 

3. deň 

Ranný kruh Čítanie z knihy Muflón Ancijáš a jeho 
spanilá jazda. Aktivity na čítanie 
s porozumením. 

Vzdelávacie aktivity  

Amerika  
Rozvoj komunikačných kompetencií  
Rozvoj spolupráce v skupine  
Čítanie s porozumením 
Tvorivé písanie  
Vyhľadávanie informácií 

Zábavnou hravou formou si predstavíme 
kultúru, tradície, symboly vybraných 
krajín Ameriky.  
Tvorba cestovného pasu.  
 
Didaktické hry – slovenský jazyk, 



Spracovanie informácií  
 
 

matematika 

Tvorivá aktivita  Obraz z prírodnín  

Rozvoj zručností  Voľnočasové a pohybové aktivity 

4. deň 

Ranný kruh  Čítanie z knihy Muflón Ancijáš a jeho 
spanilá jazda. Aktivity na čítanie 
s porozumením. 

Vzdelávacie aktivity  

Afrika  
 
Rozvoj komunikačných kompetencií  
Rozvoj spolupráce v skupine  
Čítanie s porozumením 
Tvorivé písanie  
Vyhľadávanie informácií 
Spracovanie informácií  
 
 

Zábavnou hravou formou si predstavíme 
kultúru, tradície, symboly vybraných 
krajín Afriky.  
Tvorba cestovného pasu.  
 
Didaktické hry – slovenský jazyk, 
matematika  
 
 

Tvorivá aktivita  Listové leporelo 
Žiaci sa rozdelia do skupín ich úlohou 
bude s nájdených listov rôznych druhov 
stromov vytvoriť leporelo.   

Rozvoj zručností Voľnočasové a pohybové aktivity 

5. deň 

Ranný kruh  Čítanie z knihy Muflón Ancijáš a jeho 
spanilá jazda. Aktivity na čítanie 
s porozumením. 

Vzdelávacie aktivity  

Austrália  
Rozvoj komunikačných kompetencií  
Rozvoj spolupráce v skupine  
Čítanie s porozumením 
Tvorivé písanie  
Vyhľadávanie informácií 
Spracovanie informácií  
 

Zábavnou hravou formou si predstavíme 
kultúru, tradície, symboly vybraných 
krajín Afriky.  
 
Tvorba cestovného pasu.  
 
 

Tvorivá aktivita  Model zeme z prírodnín 
 

Rozvoj zručností Zhodnotenie priebehu celého týždňa 
a všetkých výstupov. 

 


