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Čo nájdeš v pracovnom zošite? 

 

 

Pozorne počúvaj 

Spoznáš novú báseň a porozprávaš o nej. 

C ako CIRKUS 

Vyhľadáš písmeno C v skupine písmen. 

O koľkej hodine začína predstavenie? 

Oboznámiš sa s určovaním času na hodinách. 

Kto pracuje v cirkuse 

Oboznámiš sa s tlačenými názvami cirkusových profesií. 

Zvieratá z cirkusu stratili srsť 

Priradíš ozajstnú srsť ku zvieratku. 

Staň sa cirkusovým levom 

Vyrobíš si jednoduchú masku cirkusového leva. 

Veselý klaunovský klobúk 

Opečiatkuješ klobúk klaunovi. 

Klauni ako ţongléri 

Vyfarbíš geometrické tvary podľa zadania. 

Zacvič si s klaunom 

Priradíš nákres cvikov k cvičiacemu klaunovi a zacvičíš si. 

Čáry máry, nech sa darí... 

Vyskúšaš si niekoľko trikov ako ozajstný kúzelník. 

Cirkusové hádanky 

Uhádneš hádanky, správnu odpoveď nakreslíš a zapíšeš počet slabík.  

Ţonglérske loptičky 

Obkreslíš loptičky a vyfarbíš ich podľa zadania. 
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Pozorne počúvaj 

Pozorne si vypočuj báseň. Potom porozprávaj, o čom bola, čo sa v nej dialo. 

Ktorí účinkujúci v cirkuse sa Ti najviac páčili? Prečo? 

 

CIRKUS AFRIKA – JOZEF PAVLOVIČ 

 

Prišiel k nám cirkus slávny, 

žirafy, slony, klauni... 

Cirkus, ten zvláštny ako sen 

z Afriky prišiel rovno sem. 

Preto, keď začne kúsky svoje, 

oj, všetkým horúco je. 

 

Ako prvý prichádza lev driečny, 

takto z trónu kráľovského reční: 

„Kto by bol dnes kráľom, 

ber korunu parom, 

ak túžite za kráľovskou kariérou, 

predám vám ju za päťdesiat 

halierov.“ 

 

A teraz slon cvičí, 

dvíha desať tyčí. 

Zdvihol jednu tyč, 

nestalo sa nič. 

Zdvihol všetkých desať, 

začal pod zem klesať. 

Vyhĺbil dieru 

na sloniu mieru. 

 

Keď to vidí slečna zebra, 

skúša zdvihnúť v zuboch činky, 

no jej takmer praskli rebrá. 

Činky nie sú pre slečinky. 

 

A tu zrazu, môj ty pane, 

skáču dresy prúžkované. 

Strach a hrôza sršia z očú: 

Tigre hrajú futbal. 

Aby ich rev nebolo čuť, 

vyrevuje hudba. 

 

„Do re mi fa sol fa fa fa,“ 

vyspevuje žirafa. 

Melódiu jemnú, hravú 

z výšav nám posiela, 

nie je hlúpa, hoci hlavu 

ďaleko má od tela. 

 

Rozviazali klauni vrece, 

vypustili muchy tse-tse. 

Pozor, lebo mucha tse-tse 

opečiatkuje ti plece! 

 

Potom malé opičky 

správali sa tropicky: 

Na stožiari vysokánskom sedia, 

banány a pomaranče jedia. 

Celý čas sa napchávali 

a nám veľkú figu dali. 

 

Ale na tom svete 

nič netrvá večne, 

a tak prišlo smutné  

číslo záverečné. 

 

Odišiel cirkus slávny, 

žirafy, slony, klauni... 

Odišiel z našej republiky, 

vráti sa naspäť do Afriky, 

tam ďalej stvára kúsky svoje 

a všetkým, všetkým horúco je. 
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C ako CIRKUS 

Slovo CIRKUS sa začína na písmeno C. Všimni si jeho tvar a vyfarbi len ten 

krúžok, v ktorom sa nachádza. Aké slová ešte poznáš na písmeno C?    __ 
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O koľkej hodine začína predstavenie? 

Cirkus začína každý deň svoje predstavenie v inú hodinu. Vieš povedať 

o koľkej? Označ tie hodinky, ktoré označujú určený čas. 

ZAČIATOK PREDSTAVENIA 

 

PONDELOK 
9:00            
UTOROK   
5:00                                                                 

STREDA 
8:00 

  

ŠTVRTOK 
4:00 

  

PIATOK 
6:00 

  

SOBOTA 
3:00   

NEDEĽA 
12:00   
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Kto pracuje v cirkuse 

Najprv vystrihni obrázky so slovami a nalep ich pod seba na papier. Potom 

vystrihni samostatné slová a nalep ich vedľa obrázkov do prvého riadka tak, 

aby obe boli zhodné. Do druhého riadka sa pokús slová napísať sám. Poznáš 

aj iné cirkusové povolania? 

  

 

KLAUN 
 

KROTITEĽ 
 

ŢONGLÉR 
   

 

AKROBATKA 
 

KÚZELNÍK 
 

KLAUN 

KROTITEĽ 

ŢONGLÉR 

AKROBATKA 

KÚZELNÍK 
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KTO PRACUJE V CIRKUSE 
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Zvieratá z cirkusu stratili srsť 

Priraď k čiernym obrázkom zvierat ich srsť. Všimni si, aké písmená sa 

nachádzajú v ich názvoch a názvy zvierat vyslabikuj. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLON 

 

ŢIRAFA 

 

TIGER 

 

LEV 

 

OPICA 

 

ZEBRA 
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Staň sa cirkusovým levom 

Levy majú obrovskú hrivu, možno aj preto ho ľudia nazývajú kráľom zvierat. 

Vyrob si takú hrivu a staň sa aj ty levom. 

Čo budeš potrebovať: 

- papierový tanier, 

- papier v hnedej, žltej a oranžovej farby, 

- nožnice a lepidlo. 

Na papierovom tanieri vystrihni prostriedok tak, aby 

v celku zostal len jeho okraj. Z farebného papiera 

nastrihaj dostatočne dlhé a široké prúžky, tie 

nalepuj na okraj taniera. Ak máš prúžky dostatočne 

dlhé, popros dospelého, nech ti ich pomocou ostrej 

hrany nožníc opatrne zvinie. Vtedy budeš mať hrivu 

kučeravú. Vyrobenú masku si môžeš nasadiť na 

paličku. 

 
Zdroj obrázka: 

http://charlieton.blogspot.sk/2013/05/preschool-k3-unit-

14.html  

Alebo sa nechaj odfotiť, požiadaj dospelého, nech fotku vytlačí na veľký 

formát. Potom už len okolo tváre nalepuj prúžky farebného papiera a fixkou 

dokresli ňufák a fúzy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázka: https://sk.pinterest.com/pin/256775616228681969/  

 

 

 

Zahraj sa s kamarátmi Na levie predstavenie 

Po celom obvode gymnastickej obruče priviaž pásiky oranžovej látky alebo 

oranžového krepového papiera. To bude horiaca obruč. Jeden alebo dvaja 

kamaráti podržia obruč nad zemou a ostatní môžete cez ňu rôznymi 

spôsobmi preskakovať. Napodobňujte leva, ktorý preskakuje horiacou 

obručou.  

http://charlieton.blogspot.sk/2013/05/preschool-k3-unit-14.html
http://charlieton.blogspot.sk/2013/05/preschool-k3-unit-14.html
https://sk.pinterest.com/pin/256775616228681969/
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Veselý klaunovský klobúk 

Zober malé veselé pečiatky a ozdob nimi klobúk klauna. Pozor na riadky, 

pečiatky ukladaj pekne vedľa seba. Potom klauna vyfarbi. 

 

Zdroj obrázka: http://lejournaldechrys.blogspot.sk/2012/04/mon-projet-cirque-en-

maternelle-1.html  

 

http://lejournaldechrys.blogspot.sk/2012/04/mon-projet-cirque-en-maternelle-1.html
http://lejournaldechrys.blogspot.sk/2012/04/mon-projet-cirque-en-maternelle-1.html
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Klauni ako ţongléri 

Klaunom sa pri žonglovaní pomiešali loptičky. Pre klauna s klobúkom vyfarbi 

všetky loptičky kruhového tvaru žltou farbou a pre klauna v čiapke vyfarbi 

loptičky v tvare štvorca červenou farbou. Aký tvar sa zvýšil? Ten vyfarbi 

zelenou farbou. 

 

Zdroj obrázka: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/a8/d6/e1/a8d6e1f52a1f1f61d61b57fafaebf868.jpg  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a8/d6/e1/a8d6e1f52a1f1f61d61b57fafaebf868.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a8/d6/e1/a8d6e1f52a1f1f61d61b57fafaebf868.jpg
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Zacvič si s klaunom 

Priraď obrázky cvičiaceho klauna k nákresu jeho cvikov. Riešenie zakresli 

pomocou farebných koliesok. 

Zdroj: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/0d/95/63/0d95632de3bd989c582b37c233860b7c.jpg  

 

 

Zacvič si s kamarátmi 

Napodobni cviky klauna podľa obrázkov. Skús vymyslieť vlastné cviky. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0d/95/63/0d95632de3bd989c582b37c233860b7c.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0d/95/63/0d95632de3bd989c582b37c233860b7c.jpg
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Čáry máry, nech sa darí... 
 

Vyskúšaj pár kúzelníckych trikov. Nezabudni si obliecť kúzelnícky plášť 

a klobúk. 

Trik s ľadom a soľou 

V tomto triku sa ti podarí vybrať kocku ľadu z vody len za pomoci špagátiku.  

Čo budeš potrebovať: 

- pohár s vodou, môžeš ju zafarbiť potravinárskym farbivom, 

- kocku ľadu, 

- soľ, 

- špagátik. 

Do pohára s vodou daj kocku ľadu. Polož na kocku špagátik a potom kocku 

posoľ. Počkaj niekoľko sekúnd. Čáry, máry, nech sa darí... Kocka ľadu sa 

na špagátik nalepila a preto ju môžeš z vody vytiahnuť.  

 

 
Zdroj obrázka: http://kidsactivitiesblog.com/10086/science-experiment-with-salt 

Tancujúce hrozienka 

V tomto triku sa ti podarí roztancovať hrozienka. 

Čo budeš potrebovať: 

- sklenený pohár s vodou a lyžičku, 

- sódu bikarbónu, 

- ocot, 

- hrozienka. 

Do skleneného pohára nalej do 2/3 vodu. 

Prisyp jednu nie kopcovitú lyžičku sódy 

bikarbóny a miešaj, až kým sa úplne 

nerozpustí. Najprv do vody pridaj 

hrozienka a potom pomaly prilej ocot. 

Čáry máry, nech sa darí... Hrozienka 

začnú plávať hore-dole, akoby tancovali.  
Zdroj obrázka: http://kidsactivitiesblog.com/7930/baking-soda-experiment  

http://kidsactivitiesblog.com/10086/science-experiment-with-salt
http://kidsactivitiesblog.com/7930/baking-soda-experiment
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Plávajúce korenie 

V tomto triku predvedieš, ako korenie začne plávať preč od tvojho prsta. 

Čo budeš potrebovať: 

- tanier alebo tácku s plytkou vodou, 

- tekuté mydlo, 

- mleté korenie. 

Na hladinu vody vysyp dostatok mletého korenia, to sa rozloží po celej 

ploche. Potom si na prst nalej trocha tekutého mydla a polož ho na povrch 

vody. Čáry máry, nech sa darí... korenie rýchlo odpláva preč od tvojho prsta.  

 

 
Zdroj obrázka: http://allfortheboys.com/home/2017/01/11/surface-tension-science-

experiment.html  

 

Lietajúca spinka 

V tomto triku dokážeš, že spinka môže 

lietať. 

Čo budeš potrebovať: 

- vopred pripravenú škatuľu 

s nalepeným magnetom, 

- kovovú kancelársku spinku, 

- špagátik, 

- lepiacu pásku. 

Pred trikom nalep pomocou lepiacej pásky 

do vnútra škatule na jeden bok magnet. 

Postav škatuľu tak, aby bol magnet hore. 

Potom pred divákmi hádž spinku do 

výšky, no tá stále spadne na zem. Priviaž 

ju k špagátiku. Pomaly pohybuj spinkou 

okolo magnetu až dovtedy, kým sa 

nedostane do bodu, že zostane spinka 

sama visieť vo vzduchu. Vtedy špagátik 

pripevni lepiacou páskou o spodok 

škatule.   
Zdroj: http://kidsactivitiesblog.com/26632/defying-gravity  

http://allfortheboys.com/home/2017/01/11/surface-tension-science-experiment.html
http://allfortheboys.com/home/2017/01/11/surface-tension-science-experiment.html
http://kidsactivitiesblog.com/26632/defying-gravity
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Cirkusové hádanky 
 

Do rámčekov nakresli obrázky odpovedí, ktoré sa ukrývajú v hádankách. 

Odpoveď na hádanku vytlieskaj. Do spodných rámčekov nakresli toľko 

bodiek, koľkokrát si tleskol. Ktoré slovo bolo krátke a ktoré najdlhšie? 

 

 

 

Plače, my sa smejeme.  

Smeje sa, my plačeme.  

My plačeme od smiechu,  

on pre našu potechu.  

Kto je to? 
(klaun) 

 

 

 

 

 

 

 

Sedí pán na vŕšku,  

má mäkkú podušku.  

Trošku nad ním počaruj,  

čo chceš, z neho vyťahuj.  

Čo je to? 
(klobúk) 

 

 

 

 

 

 

Na svet hľadí veru z výšky, 

hoc do oblakov netriafa. 

Pyšne svoj dlhý krk nosí 

dlhonohá... 
(žirafa) 
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Ťavy, levy, akrobatky,  

psíček, čo má chvostík krátky,  

krotitelia veľmi slávni,  

kúzelníci, pestrí klauni.  

Kto má dobrý a nie zlý vkus,  

rád sa pozrie na ...  
(cirkus) 

 

 

 

 

 

 

 

Nos až po zem, uši plachty, 

ťažký zopár ton. 

Také zviera je len jedno 

a volá sa... 
(slon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopýtkami bubnuje,  

pod sedadlom zrýchľuje.  

Čo je to? 
(kôň) 
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Ţonglérske loptičky 

 
Ceruzkou obkresli loptičky. Potom ich vyfarbi takto: 5 loptičiek červenou 

farbou, 6 loptičiek modrou farbou, 7 loptičiek zelenou farbou. Ostatné 

vyfarbi ľubovoľne. 

 

 
Zdroj: http://media-cache-

ec0.pinimg.com/1200x/40/d1/98/40d1984286b7e3f2b8c56e732c5d5e4a.jpg 

 

http://media-cache-ec0.pinimg.com/1200x/40/d1/98/40d1984286b7e3f2b8c56e732c5d5e4a.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/1200x/40/d1/98/40d1984286b7e3f2b8c56e732c5d5e4a.jpg

