
Štátna školská inšpekcia 



 

Grafomotorické predpoklady písania  

Príprava detí MŠ na písanie v ZŠ – 1. časť 

 

PaedDr. Ilona Uváčková © 2021, UIČ ŠŠI, Bratislava 



4. 3. 2021 3 

Predpokladom písania je dobrá vizuomotorická koordinácia spájajúca činnosť zraku s jemnými pohybmi 

prstov a zápästia ruky.  

! nesprávne držia grafický nástroj – pero, ceruzku 

nemajú dostatočne uvoľnenú dominantnú ruku 

tlačia na hrot grafického nástroja 

grafická stopa, ktorú vedú/zaznamenávajú je charakteristická kŕčovitosťou 

Učitelia 1. ročníka základných škôl (niekedy) signalizujú, že deti 

! 

! 

! 



Dieťa 
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Dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské 

vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. 

každé je iné 

zmeny znáša rozdielne 

 spôsobilosti dieťa prispôsobiť sa novému prostrediu, 

kolektívu  

 úrovne pripravenosti dieťa v MŠ  

    zvládnutie určitých vedomostí a zručností 

 ucelená sústava fyzických, psychických a sociálnych 

schopností  (vlastností) v kognitívnej, emocionálnej, 

motivačnej, sociálnej, hodnotovej, kreatívnej oblasti 

či oblasti prípravy na písanie 

úspešnosť v prvom ročníku  ZŠ 

závisí od 



Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 
dlane a prstov. 
 
Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce                
pohyb zápästia. 
 
Pri kreslení a grafomotorických činnostiach  
sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky                            
je primeraná. 
 
Pri kreslení a grafomotorických činnostiach            
drží ceruzku správnym spôsobom                                   
a vyvíja primeranú intenzitu tlaku                               
na podložku. 

Predpokladom rozvoja tejto oblasti je rozvíjanie jemnej 
motoriky dieťaťa najmä vo vzdelávacej oblasti Umenie                     
a kultúra (výtvarná výchova) a Človek a svet práce.   
 
Prostredníctvom výtvarných a pracovných aktivít na voľnej 
ploche si dieťa rozvíja vizuálno-motorickú koordináciu 
pohybu ruky, zápästia a prstov pri jej cielenom pohybe.  
 
Pri využívaní kresliacich potrieb sa dieťa učí regulovať                
tlak ruky na podložku. 
  
V nadväznosti na to si dieťa osvojuje zvládnutie 
jednoduchých grafomotorických prvkov vyžadujúcich prácu 
zápästia (o.i. vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, 
slučky) a dlane a prstov (o.i. horný a dolný oblúk, lomená 
línia, vlnovka, ležatá osmička).  

Ako narába s kresliacou potrebou             
pri jej použití?  
 
Dokáže koordinovať pohyb kresliacej 
potreby po papieri na základe predlohy?  
 
Dokáže napodobniť intenzitu, dĺžku                    
a tvar línie?  
 
Aké typy grafomotorických prvkov                    
mu robia problémy?  
 
Napodobňuje grafickú stránku 
písomného prejavu dospelých, aj keď 
ešte nepozná písmená písanej abecedy? 
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Vizuomotorika & detské písmo 
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 priestorovou, technickou, tvarovou presnosťou grafického záznamu 

 pohybovým, sluchovým, vizuálnym a emocionálnym zážitkom  

 zabezpečením adekvátneho priestoru pre koordinovaný pohyb ruky a zrakovej kontroly 

 vhodnou voľbou činností, postupov, procedúr a techník 

 aplikovaním účinných metód, foriem a prostriedkov VVČ  

 rešpektovaním odporúčaných metodických postupov 

 prístupom učiteľky pri postupnom zaraďovaní grafických vzorov  

 aplikovaním efektívnych prípravných cvičení na uvoľnenie celej ruky (hrubá motorika),                                                     

predlaktia, zápästia a prstov ruky (jemná motorika) 

 jednotným postojom, postupom a prístupom oboch učiteliek v triede MŠ 

 

Koordinácia zrakového receptora a smeru pohybu ruky súvisí s/so 



Cielený nácvik grafomotorických zručností  

 vek dieťaťa, jeho psychickú                     

a fyzickú vyspelosť, technické 

zručnosti a návyky 

 individuálne a momentálne 

dispozície dieťaťa 

 rýchle unavenie ruky a zraku 

dieťaťa 
 

 vhodnú, emocionálne podfarbenú motiváciu, 

na základe ktorej je dieťa schopné a ochotné 

spolupracovať, a má mať pocit, že ľahko 

zvládne zadanú úlohu 

 účinnú individuálnu korekčnú intervenciu   

 adekvátne hygienické a technické podmienky 

potrebné pre nácvik grafomotorických 

zručností v priestoroch materskej školy  

(trieda, výtvarná miestnosť ap.) 
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Uvedomelá grafomotorická činnosť je výsledkom koordinácie sluchovo-zrakovo-pohybových funkcií.  

rešpektuje Učiteľka zabezpečí 



Hodnotenie úrovne grafomotorických zručností detí 

 analyzovanie a posudzovanie 

výsledkov detskej tvorby  

 (možné) včasné predpokladanie 

vývinových disfunkcií, ktoré sa                  

u detí zvyčajne prejavia v 1. ročníku 

ZŠ pri nácviku čítania a písania 
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Učiteľka 

očakáva sa správny 

hodnotiaci pohľad  



Grafická stránka hodnotenia 
 

 úhľadnosť grafického záznamu, výsledku činnosti 

 dodržanie požadovaného tvaru, veľkosti, dĺžky, sklonu znaku, línie 

 schopnosť obkresľovať, dopĺňať chýbajúce časti ap. 
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posudzuje 

Učiteľka 



Technická stránka hodnotenia 
 

 správne držanie/uchopenie grafického nástroja   

 vyvíjanie primeranej intenzity tlaku s grafickým nástrojom na podložku 

 udržanie správnej telesnej schémy pri činnostiach s grafomotorickým zameraním  

 vzpriamené státie, sedenie  

 primeraný pohyb ruky (pravák, ľavák) 

 svalové napätie 

 unavenie ruky, zraku 

 individuálne zachovanie optimálneho sklonu záznamovej plochy 

 primeranú vzdialenosť očí od podložky  
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monitoruje, posudzuje a koriguje 

Učiteľka 



Metódy hodnotenia úrovne grafomotorických zručností detí 

 hospitácia 

 situačný vstup 
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Praktická metóda – priame pozorovanie VVČ 

 



Metódy hodnotenia úrovne grafomotorických zručností detí 

 portfólium 

 vystavené výsledky detskej tvorby v priestoroch MŠ 

 výsledky spontánnej činnosti detí 
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Nepriame pozorovanie – analýza výsledkov tvorby detí 



Metódy hodnotenia úrovne grafomotorických zručností detí 

 rozhovor učiteľky s deťmi o zážitkoch, pocitoch, radosti,  

spokojnosti/nespokojnosti ap.  

 počas činnosti 

 po činnosti 

 pohospitačný rozhovor hospitujúceho s hospitovaným  

 odborná argumentácia  
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Metóda rozhovoru 



Metódy hodnotenia úrovne grafomotorických zručností detí 

 

Pedagogické diagnostikovanie  

 sledovanie, analyzovanie, porovnávanie, hodnotenie                                                                      

progresu  (či stagnovania) dieťaťa                                                                                                                

v pravidelnej časovej frekvencii                                                                                                           

(podľa dohody v pedagogickej rade) 
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Metóda porovnávania  

 



Diagnostikovanie grafomotorických zručností detí 

 úchop predmetov, manipulácia s nimi 

 koordinácia činnosti obidvoch rúk (aktívne používanie 

dominantnej ruky) 

 orientácia na ploche 

 vizuálno-motorická koordinácia v spojení s vizuálnou 

pamäťou a vizuálnym vnímaním,  vizuálna diferenciácia 

 koncentrácia pri konkrétnej činnosti 

 

4. 3. 2021 15 

Diagnostikovanie úrovne jemnej motoriky 



Diagnostikovanie grafomotorických zručností detí 

 vývojová postupnosť zobrazenia postavy                                                  

hlava, trup, končatiny 

 farebnosť                                                                                                                         

sýtosť, početnosť využitia farieb, absencia farieb 

 realizácia kresby                                                                                                    

formálna a obsahová stránka kresby zodpovedá/nezodpovedá 

ontogenéze a skúsenosti dieťaťa 

 obsah kresby                                                                                                  

bizardné tvary, stereotypné tvary, originálne tvary 
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Diagnostikovanie úrovne tvarovej predstavivosti dieťaťa 

Ukážka štádií zobrazenia ľudskej 
postavy vzhľadom na vek dieťaťa 



Diagnostikovanie grafomotorických zručností detí 

 veľkosť 

 hustota jednotlivých tvarov 

 smer línie 

 orientácia v priestore 

 celkový vzhľad 
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Diagnostikovanie vizuálno-motorickej koordinácie dieťaťa                                              

– zobrazenie kresbovej predlohy, napodobňovanie jednoduchých grafických tvarov 

z aspektu grafického vývoja dieťaťa 



Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  

Príklad – motív rozkvitnutej lúky, slnka 

 pri vedení čiar rôznymi smermi od stredu 

záznamovej plochy je možné pozorovať 

 otáčanie celej plochy                                                         

 využívanie vertikálneho pohybu zhora dolu, 

ktorý je technicky ľahšie zvládnuteľný                

ako pohyb zdola hore, vpravo či vľavo 
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Otáčanie záznamovej plochy 

Príčiny 

 vývinové a vývojové osobitosti dieťaťa 

 počiatok štádia osifikácie kostí  

 záujem a snaha dieťaťa o napredovanie 

Dopad 

 deti si zľahčujú pohyb ovládania línie 

z počiatočnej polohy a smeru 



Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  
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Presnejšie zachovanie tvaru a veľkosti 

Príčiny  

 zvislá plocha – maliarsky stojan, tabuľa 

 stupeň ontogenézy jedinca 

 pohyb ruky vychádza z ramenného kĺbu 

 
Dopad 

 ruka dieťaťa má možnosť voľného pohybu  

 nie je vyvíjaný zvýšený tlak na hrot grafického materiálu dieťaťom 

 jednoznačnejšie zachovanie tvaru a veľkosti grafického prvku dieťaťom 



Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  
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Presnejšie zachovanie tvaru a veľkosti 

Zdôvodnenie 

dieťa či dospelý jedinec v stoji efektívnejšie ovláda krúživý pohyb 

uvoľnenej ruky na zvislej alebo vodorovnej ploche,                                        

ako pohyb pri položení ruky na vodorovnú podložku v sede 

Dôkaz  

zvislá plocha v rôznom sklone využívaná istými pracovnými profesiami – kresliari, maliari, architekti, 

projektanti ap. 

V stoji, v sede pri zvislej ploche je ruka jedinca uvoľnená od ramenného kĺbu cez predlaktie                                         

až po zápästie a drobné články prstov. 



Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  

 vývinové štádiá detskej kresby 

 automatizmus (zmnoženie detailov, znakov) 

 reliéfne usporiadanie priestoru (viac radov 

nad sebou bez zmeny veľkosti tvaru) 

 

 osobné skúsenosti dieťaťa 

 poznatky získané pozorovaním 

 nadobudnutie a uplatňovanie princípu 

poriadkumilovnosti  

 ľavo-pravá orientácia 
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Tzv. riadkové členenie plochy                                                                                                
– zaznamenanie a udržanie grafickej stopy, znaku či symbolu vo fiktívnom riadku 

Príčiny 



Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  
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Dopad – dieťa 

 vie, že hračky, knihy, šálky ap. treba uložiť do poličiek – „riadkov“  

 odpozorovalo, že panelový dom má rovnaké okná, balkóny 

 vie, že pri vstupe z chodníka na vozovku je potrebné skontrolovať bezpečnosť prechádzania pozretím 

sa vľavo a potom vpravo  

 uvedomuje si, že plniť úlohu na pracovných listoch treba zľava doprava  

Pri cielenom nácviku grafomotorických zručností detí nie je vhodné                                                                         

vytvárať fiktívne riadky skladaním/prekladaním záznamovej plochy ap.   



 
 
Ukážka tzv. riadkového členenia plochy (udržanie grafickej stopy vo fiktívnom riadku) 
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Na základe osobných skúseností dieťaťa sa 

tzv. riadkové členenie plochy stáva 

automatickým grafomotorickým návykom 

dieťa.  

V období mladšieho školského veku uľahčuje 

automatizmus zvládnutie čítania a písania                

– včlenenie, osadenie znakov písma žiakom 

do riadkov. 



Rýchle unavenie ruky a zraku 
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Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  

Príčina 

 určité vývinové štádium dieťaťa 

Dopady 

 deformácie línie, tvaru 

 jemné, trasľavé, krátke a neisté grafické stopy, prípadne hrubé (dieťa tlačí), čo je podmienené 

vlastnosťami grafického materiálu  

 nedostatočná zraková orientácia dieťaťa v priestore záznamovej plochy 

 snaha dieťaťa o rýchle splnenie zadanej úlohy  



Pravo-ľavá orientácia                                                                                                           

– pravo-ľavé vedenie horizontálnej, lomenej línie, vlnovkovej línie ap. 
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Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  

Príčina 

 nedostatočná vyspelosť funkcií centrálnej nervovej sústavy 

 istá úroveň procesu osifikácie zápästia v ovládaní ľavo-pravého pohybu ruky 

 

 nedostatočná zraková pohotovosť  dieťaťa                       

 nedostatočná orientácia dieťaťa na ploche  

 nedostatočné sústredenie dieťaťa 

 dieťa ovláda pravo-ľavý pohyb jednoduchšie 

Dopad 



Radosť detí 
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Javy súvisiace s cieleným rozvíjaním grafomotorických zručností detí  

Príčina 

 hry zamerané na precvičenie pohybu, sluchu a zraku 

Dopad 

 aktívny, kreatívny prístup detí k zadanej grafomotorickej úlohe  

 verbálne výpovede detí týkajúce sa obsahu, deja, ilustračného dotvárania úlohy, emocionálnych 

zážitkov a skúseností detí súvisiacich so zadanou úlohou  



Pre cielené rozvíjanie grafomotorických zručností, kreslenie a písanie                             

nie je vhodné používať  

 fixky                                                                                                                      

mäkký, ohybný, trieštivý hrot, vpíjanie farby do podkladovej plochy 

 kovové pero v násadke, guličkové a prepisovacie pero                                    

tvrdý hrot, „špinia“, deti rozmazávajú grafickú stopu hranou dlane 

 mäkký pastel                                                                                                         

mäkký hrot, hrubá stopa, „špiní“,  deti rozmazávajú grafickú stopu 

hranou dlane 
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 pri ich používaní dieťa vyvíja neprimeraný tlak hrotom na podložku,  

čím dochádza k deformácii grafickej stopy, perforovaniu či roztrhnutiu 

záznamovej plochy, nevhodnému zautomatizovaniu motorických 

zručností prstov a zápästia (osifikácia zápästných kostí a článkov prstov 

býva ukončená medzi deviatym až v dvanástym rokom života dieťa)  

 výnimkou, kedy je možné použiť fixku, je počiatočný nácvik grafickej 

stopy – bodu, nakoľko dieťa zreteľne vidí výsledok zadanej úlohy 

4. 3. 2021 28 



 

Informačné zdroje 

BEDNÁŘOVÁ , J. ŠMARDOVÁ, V. 2006. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1. 

BORBÉLYOVÁ, D. 2013. Metodika výtvarnej výchovy pre materské školy. Bratislava: MPC Bratislava, 2013.                                  

ISBN 978-80-8052-543-9.  

Dostupné na internete: https://www.google.sk/#q=metodika+v%C3%BDtvarnej+v%C3%BDchovy+v+m%C5%A1 

DAVIDO, R. (ed.). 2001. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-8.  

LOOSEOVÁ, A. C. (ed.). 2001. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-540-7. 

LOOSEOVÁ, A., C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G.: (eds.). 2001.Grafomotorika pro děti předškolního věku.                         

Praha: Portál, s. r. o. 2001. ISBN 80-7178-540-7. 

MIŠURCOVÁ, V., SEVEROVÁ, M. (eds.). 1997. Děti, hry a umění. Příbram: TIRA, s. r. o., 1997. ISBN 80-85866-14-8.  

Metodika predprimárneho vzdelávania. 2011. Bratislava: ŠPÚ Bratislava ŠEXPRESPRINT s. r. o., 2011.                                       

ISBN 978-80-968777-3-7.  

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej 
 

4. 3. 2021 29 

https://www.google.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Aktuality/Metodika-predprimarneho-vzdelavania.alej


PONDELÍKOVÁ, R. (ed.). 2008. Rozvoj grafomotoriky cez výtvarné aktivity. Banská Bystrica: MPC, 2008.                                             

ISBN 978-80-8041-539-6. 

PONDELÍKOVÁ, R. (ed.). 2011. Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít. Bratislava: MPC, 2011.                      

ISBN 978-80-8052-379-4.  

Dostupné na internete: http://www.mpc-edu.sk/library/files/grafomotorika_pondel_kov__web.pdf 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava: Štátny pedagogický 

ústav, 2016.  

Dostupné na internete: https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf 

ŠUPŠÁKOVÁ, B. 1991. Detské písmo. Bratislava: Medzinárodná účastinná spoločnosť Bradlo, 1991.                                            

ISBN 80-7127-045-8. 

ŠUPŠÁKOVÁ, B. 2000. Detský výtvarný prejav. Svätý Jur: DIGIT, 2000. ISBN 80-968441-0-5. 

 

 

 

4. 3. 2021 30 

http://www.mpc-edu.sk/library/files/grafomotorika_pondel_kov__web.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/grafomotorika_pondel_kov__web.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/grafomotorika_pondel_kov__web.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf


4. 3. 2021 31 

UVÁČKOVÁ, I., VALACHOVÁ, D., DROPPOVÁ, G. 2009. Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských 

školách. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2009. ISBN 978-80-7158-967-9. 

UVÁČKOVÁ, I., VALACHOVÁ, D., LEHOTAYOVÁ, B., LEGINUSOVÁ, T., BRUTENIČOVÁ, E. 2012.  Oblasti edukačných skúseností 

detí v materských školách. Stařeč: INFRA, s. r. o., 2009.  ISBN 978-80-86666-41-9. 

UŽDIL, J. 1974. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: SPN, 1974.  

UŽDIL, J. 1974. Výtvarný prejav a výchova. Bratislava: SPN, 1974.  

UŽDIL, J. 1977.  Detská kresba dnes. Prešov: KPÚ, 1977.  

UŽDIL, J., RAZÁKOVÁ, D. 1978. Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole. Bratislava: SPN 1978.  

UŽDIL, J., ŠAŠINKOVÁ, E. 1984. Výtvarná výchova v predškolskom veku. Bratislava: SPN, 1984. 

 

 



VALACHOVÁ, D. 2005. Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: Psychodiagnostika, 2005.                        

ISBN 80-88714-02-894.  

VALACHOVÁ, D. (ed.). Ako spoznať dieťa v materskej škole. Pedagogická diagnostika v materskej škole.                       

Bratislava: MPC Bratislava, 2009. ISBN 978-80-8052-342-8.   

Dostupné na internete: 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2

Fwww.mat.iedu.sk%2FDTLN.MPC001.Internet%2FExtensions%2FGetFileHandler.ashx%3FimgName%3DAko_spoznat

_dieta_v_MS.pdf 

VALACHOVÁ, D. 2014. Výtvarná tvorba detí v materských školách. Stařeč: INFRA, 2014. ISBN 978-80-86666-50-1.  

ZÁPOTOČNÁ, O., PETROVÁ, Z. 2016. Jazyk a komunikácia, Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava: Štátny pedagogický 

ústav, 2016.  

Dostupné na internete: https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-

podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf 

 
4. 3. 2021 32 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/Extensions/GetFileHandler.ashx?imgName=Ako_spoznat_dieta_v_MS.pdf
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/Extensions/GetFileHandler.ashx?imgName=Ako_spoznat_dieta_v_MS.pdf
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/Extensions/GetFileHandler.ashx?imgName=Ako_spoznat_dieta_v_MS.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf


 

SŤAHOVANIE CIRKUSU                       

vytváranie línie spájaním 

bodov                                                      

K. H. (5 r. 11 m.) 

 

4. 3. 2021 33 


