
Učebnica o hygiene
Naučte sa, ako si máte umývať a  

utierať ruky a zostať zdraví

2. vydanie



Rôzne druhy bacilov
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Baktérie žijú všade. Môže vás z nich 
bolieť hlava, ucho, alebo z nich môžete 
ochorieť.

Vírusy žijú vo vnútri rastliny, osoby, alebo 
zvieraťa. Spôsobujú choroby ako sú os-
ýpky, po ktorých vás bude všetko svrbieť 
a budete mať vyrážky.

Plesne sú tak trochu ako rastliny a radi 
žijú na vlhkých a teplých miestach, ako 
sú sprchy. Ak dostanete plesne, môžu vás 
svrbieť a určite nevoňajú.

Prvoky žijú vo vode. Môže vás z nich 
bolieť bruško, môžete z nich ochorieť, 
alebo často chodiť na záchod.

Vedeli ste, že všade okolo nás žijú maličké veci? 
Niekedy sú tak maličké, že ich dokonca ani nemôžete vidieť. 
Ak si na pláži naplníte vedierko pieskom, možno budeme 
mať pod nechtami toľko týchto maličkých vecí, koľko máte 
zrniek piesku vo vedierku. 

Niektoré z tých maličkých vecí sú pre nás dobré. Starajú 
sa o naše brušká a o odpad z toho, čo zjeme, skoro tak ako 
smetiari. Z niektorých sa vyrábajú lieky - sú ako takí maličkí 
doktori! 

Ale z niektorých môžu ľudia ochorieť. Tie voláme bacily. 
Pamätáte si na to, ako ste boli chorí? Možno ste mali  
zapálené hrdlo alebo bolesť bruška, a to preto, že sa do 
vášho tela dostali bacily - pravdepodobne vtedy, keď ste 
chytili svoje jedlo alebo ste si dali ruky do úst potom, ako ste 
sa dotkli bacila.

Maličkí hrdinovia a zloduchovia

2

mtzilkoa
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osýpky - slovensky jazyk nepozna take delenie slov:) -os- = chyba
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PoďMe sa sPolU 

zahRať!Podaj bacila ďalej
Zahrajte si túto zábavnú hru, aby ste videli, ako sa bacily okolo nás šíria.

1. Postavte sa jeden vedľa druhého a vytvorte kruh.
2. Jedno dieťa si natrie ruku farbou, trblietkami, alebo múkou.
3. Teraz si potrasie ruku s ďalším dieťaťom v rade a potom si to   
 dieťa potrasie ruku s ďalším až si všetky deti v kruhu potriasli rukou.
4. A teraz sa pozrite na svoje ruky. Bacily sa môžu šíriť z človeka na  
 presne tak isto, ako farba, trblietka, alebo múka. 

A práve preto vám umývanie rúk pomôže, aby ste neboli chorí!
A teraz si bežte umyť ruky!

4

ako sa bacily dostanú do nášho 
tela?
No, môžeme ich dostať od: 

• iných ľudí, keď sa dotkneme ich ruky

• vecí, ktoré chytali iní ľudia, ako sú napríklad futbalové lopty, tele-
fóny, kľučky na dverách, tlačidlá vo výťahu, alebo počítače

• zvierat

• špiny, keď sa hráme vonku

• miest, ktoré používa veľa ľudí, ako napríklad obchody, autobusy a 
vlaky a verejné záchody.

Všetkých týchto vecí sa dotýkame a potom si môžeme dať ruku do 
úst alebo chytiť naše jedlo. Preto by sme si mali umývať a utierať ruky 
veľakrát počas dňa! “Dobrá hygiena” je celá o tom, aby sme sa snažili 
nešíriť bacily. A to najdôležitejšie je mať ruky stále pekné a čisté.

mtzilkoa
Sticky Note
miest, ktoré sú používané mnohými ľuďmi, ako napríklad obchody, autobusy, vlaky a verejné záchody.

mtzilkoa
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predlozka "do" ide na druhy riadok
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hra na schovávačku
Dokážete nájsť všetky  
bacily v triede?
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CVičeNie:

hygienické pravidlá našej triedy

CVičeNie:

ozdobte priestory, kde sa umývajú ruky

CVičeNie:

KeDY sI T ReBa UMÝVať RUKY
1. Ruky by som si mal vždy umyť  _______________________ jedlom.

2. Ruky by som si mal vždy umyť pred a po návšteve   

    _______________________________ osoby.

3. Ak chystám jedlo, nesmiem si zabudnúť umyť  _____________________ 

    predtým a  _________________________ ako sa jedla dotýkam.

4. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako idem zo ______________________.

5. Ruky by som si mal vždy umyť keď si     

    _____________________________ nos a kýchnem.

6. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako som sa dotýkal ___________________.

7. Ruky by som si mal vždy umyť keď som sa ____________________ zvierat.

8. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako som sa _________________________   

    vonku.

9. Ruky by som si mal vždy umyť vtedy, keď som chorý a môžem ľahko 

    _____________________________ moje bacily.

10. Ruky by som si mal vždy umyť vtedy, keď sú _________________.

T o DoKážeT e!

Kedy by sme si mali umývať ruky? čo by sme mali robiť, keď ochorieme? 
čo ďalšie by sme si mali pamätať, aby sme ostali zdraví? Vytvorte si spolu 
nejaké hygienické pravidlá pre vašu triedu. Napíšte si ich spolu s menom 
každého žiaka, potom si ich môžete ozdobiť a zavesiť na stenu triedy.

Aby ste všetkým žiakom vo vašej škole pripomenuli dôležitosť umývania 
rúk, nakreslite značky a ozdobte miesto v triede alebo na chodbe, kde 
sa umývajú ruky. Tak, aby si ich všetci všimli!
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Nájdite správne miesto pre tieto slová:
ruky   záchod   vyfúkať   pred    
odpadky   dotýkať sa   hrať sa   
chorý   špinavé   roznášať

WASH!
LET’S

Wet your hands. Always use 
warm water, if you can.

TAKE SOAP.

Rub it for 20 seconds, 
or as long as it takes 
to say the alphabet.

Don’t forget to wash 
between your fingers and 
the back of your hands.

Wash the soap from your 
hands for 10 seconds.

dry your hands carefully.
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PoďMe 
sa UMYť!

Namočte si ruky. Ak môžete,  
vždy použite teplú vodu.

Trite si ho v rukách 20 
sekúnd, alebo, kým  

nepoviete celú abecedu.

Zmývajte si mydlo z rúk  
10 sekúnd.

Poriadne si ruky utrite.

Nezabudnite sa umyť 
medzi prstami a aj na 

zadnej strane rúk.

Vezmite si mydlo.

PoďMe sa sPolU 

zahRať!

mtzilkoa
Sticky Note
alebo kým.... - čiarka preč

mtzilkoa
Sticky Note
dopisat slovo = potom



skákajúce plesne
Poskladajte si svojho vlastného papierového bacila! Postupujte 
presne podľa týchto pokynov, aby sa vám to podarilo.  
Ak potrebujete pomôcť, poproste triedneho učiteľa.

za toto cvičenie dostanete  
dve žiariace hviezdy!
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Začnite zelenou stranou 
hore. Zložte a rozložte 

papier tak, aby bol horný 
kraj zarovno s bočným.

Papier otočte. Zložte 
a rozložte hornú časť 

stránky tam, kde sa križujú 
predchádzajúce ohyby.

Papier znovu otočte. Horné 
rohy zložte smerom dole. 
V strede zložte smerom 

dovnútra.

Zložte horné dva rohy 
tesne ku stredu, tak, aby 

trochu vytŕčali.

Strany zložte smerom k 
stredu.Zložte zadné nohy.

Preložte na polovicu, 
tak, aby sa spodná časť 

dotýkala vrchu.

Hornú vrstvu preložte 
na polovicu, tak, aby 

sa horná časť dotýkala 
spodku, a bacila otočte.

Výborne! Dokázali ste to. Tu 
stlačte, aby bacil vyskočil.
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mtzilkoa
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bacile nie plesne

mtzilkoa
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spodnej a bacila...
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vrchnej



 
CVičeNie: 

sPRáVne aleBo nesPRáVne
 
1. Všetky maličké veci sú pre nás zlé.  
 
2. Bacily sa môžu dostať do nášho tela vtedy,  
 keď chytáme zvieratá.  
 
3. Umývaním rúk zmyjeme bacily  
 a tak ostaneme zdraví.  
 
4. Na pokožke našej ruky sú milióny bacilov.  
 
5. Predtým, ako mali ľudia mydlo, sa pre  
 odstránenie špiny z rúk používal piesok.  

6. Bacily rastú a rozmnožujú sa vo vode,  
 ktorá ostane v nádobe.  
 
7. Potom, ako si umyjete ruky, si ich už  
 nemusíte utrieť.  
 
8. Ruky by ste si mali vždy opláchnuť  
 v teplej vode, pretože tá funguje lepšie.  

9. Potom, ako ste boli na záchod, si nemusíte  
 umyť ruky.   

T oT o DoKážeT e!Toto je cvičenie žiariacej hviezdy!

Zvol odpoveď, ktorá je podľa teba najlepšia.

Dobrá práca!

13
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Nezabudli ste si umyť ruky
predtým, ako ste šli pomôcť 
ockovi s prípravou šalátu? 
+4

Zabudli ste si umyť ruky
po návšteve záchoda. -5

Nezabudli ste si umyť ruky
po hraní sa so psíkom? 
+2

Zabudli ste si umyť ruky 
potom, ako ste vyniesli 
odpadky. -3

-3

CIEĽ

stolná hra Dostaňte bacily
Pravidlá hry nájdete na strane 22. 

14

Zabudli ste si umyť ruky
pred obedom.  
-3 kroky

Nezabudli ste si umyť 
ruky po kýchnutí? +3 

Nezabudli ste si umyť 
ruky po hraní?  
+2

Nezabudli ste si umyť
ruky po návšteve chorého  
kamaráta? +5

-3

ŠTART

+3

+4

-5

+2

+2

+5

mtzilkoa
Sticky Note
Chyť bacily

mtzilkoa
Sticky Note
25



nakreslite si ruku

17

nakreslite si obrys svojej ruky. Vyfarbite mi-esta, na ktoré pri umývaní rúk zabúdate. alebo vystrihnite bacily na tejto strane a prilepte ich tam, kde si ruku neumývate. Keď to máte hotové, svoj obrázok si vystrihnite - váš učiteľ nalepí všetky vaše obrázky na stenu, aby ste si nezabúdali umývať ruky poriadne.

ak neviete, na ktoré miesta na ruke môžete pri 

umývaní zabudnúť, opýtajte sa učiteľa!
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Pospájajte bodky! T oT o DoKážeT e!

A. Pospájajte bodky podľa čísel idúcich za sebou od jednotky. 
Nájdete niečo, čo bacily naozaj neznášajú!

Toto je cvičenie žiariacej hviezdy!

B. A teraz si vyfarbite obrázok, ktorý ste práve urobili!
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pri - dat na druhy riadok, predlozka
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Sticky Note
miesta - nemoze byt tak rozdelene
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Spojte obrázky so správnymi slovami tak, že medzi nimi  
nakreslíte spojovaciu čiaru.

spojte obrázky so slovami

Namočte si ruky. Ak 
môžete, vždy použite teplú 
vodu.

Trite ho 20 sekúnd, alebo 
tak dlho, kým nepoviete 
abecedu.

Nezabudnite si umyť 
miesta medzi prstami a 
zadnú stranu rúk.

Vezmite si mydlo.

Zmývajte si mydlo z rúk  
10 sekúnd.

Poriadne si ruky utrite.
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T oT o DoKážeT e!Toto je cvičenie žiariacich hviezd!

labyrint
Choďte cez bludisko aby ste našli, kde sa bacily skrývajú. 

T oT o DoKážeT e!

Toto je cvičenie žiariacich hviezd!
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Moja tabuľka umývania rúk  
Vždy, keď si umyjete ruky, preškrtnite jednu ruku.hygienický preukaz

 
Meno:

Moje žiariace hygienické hviezdy
Vyfarbite si jednu hviezdu vždy po dokončení každého cvičenia žiariacej hviezdy alebo 
aktivity v učebnici (cvičenia, pri ktorých je obrázok žiariacej hviezdy).

Keď nazbierate všetkých 10 žiariacich 

hviezd, stávate sa oficiálnym lovcom 

bacilov a môžete si vystrihnúť vlastný 

hygienický odznak v tvare zlatej hviezdy.



strana 9:  
1. Ruky by som si mal vždy umyť pred jedlom.

2. Ruky by som si mal vždy umyť pred a po návšteve chorej osoby.

3. Ak chystám jedlo, nesmiem si zabudnúť umyť ruky predtým a 
potom ako sa jedla dotýkam.

4. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako idem zo záchodu.

5. Ruky by som si mal vždy umyť, keď si vyfúkam nos a kýchnem.

6. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako som sa dotýkal 
odpadkov.

7. Ruky by som si mal vždy umyť keď som sa dotýkal zvierat.

8. Ruky by som si mal vždy umyť potom, ako som sa hral vonku.

9. Ruky by som si mal vždy umyť vtedy, keď som chorý a môžem 
ľahko roznášať moje bacily.

10. Ruky by som si mal vždy umyť vtedy, keď sú špinavé.

strana 13: správne alebo 

nesprávne
1. Nesprávne    6. Správne

2. Správne        7. Nesprávne

3. Správne        8. Správne

4. Správne        9. Nesprávne

5. Správne      10. Správne 

strana 6-7: hra na schovávačku

strana 17: nakreslite  
si ruku

strana 18: labyrint
Modrá – Kľučka na dverách

Ružová – Klavír a ruka

Fialová – Pes

Pravidlá hry a správne odpovede
strana 19: Pospájajte obrázok a text

Namočte si ruky. Ak 
môžete, vždy použite 
teplú vodu.

Trite ho 20 sekúnd, alebo 
tak dlho, kým nepoviete 
celú abecedu.

Nezabudnite sa umyť 
medzi prstami a na zadnej 
strane rúk.

Vezmite mydlo.

Zmývajte si mydlo z rúk 
10 sekúnd.

Poriadne si ruky utrite.
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ďakujeme za počúvanie! www.katrin.com

STOLNÁ HRA DOSTAŇTE BACILY 

Čo potrebujete: 

2-4 žetóny + kocky. Ak nemáte hraciu prílohu s vystrihovacími kockami a žetónmi v učebnici, 

poproste o ne vášho učiteľa.

Pravidlá hry:

• 2-4 hráči 

• Hráči striedavo hádžu kocky a podľa počtu bodiek na kocke pohybujú svojim žetónom.

• Po ceste budete zastavovať na situáciách, pri ktorých si musíte umyť ruky, a dostanete 
+body alebo -body podľa typu situácie

• Mali by ste sa pohybovať dopredu (+) alebo dozadu (-) podľa bodov a situácií 
opísaných na hracej doske.

• Kto skončí ako prvý, vyhráva!  Kedy si treba umývať ruky

mtzilkoa
Sticky Note
Chyť bacily

mtzilkoa
Sticky Note
bod 10 dajme uplne prec

mtzilkoa
Sticky Note
potom = dajme tmavym

mtzilkoa
Sticky Note
chory = nie tmavym, ale miesto toho roznášať



“V triede je množstvo baktérií. 
Myslím si, že by sme si mali umývať 

ruky častejšie.”
– Janko, 1. ročník  

 
“Urobila som všetko, čo bolo  

v učebnici, a fungovalo to dobre.”
– Sarah, 3. ročník

  
“Hygienické poučenia sú predstavené 

veľmi jasne.”
– pani Frischkorn, učiteľka

 

Vážení rodičia,
80% všetkých infekcií sa prenáša dotykom*.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje umývanie

rúk s mydlom ten najúčinnejší spôsob, ako na celom 

svete bojovať s infekciami. A utieranie si rúk do jednorázových

utierok je tou najúčinnejšiou cestou, ako odstrániť

baktérie. Táto príručka propaguje dôležitosť 

umývania rúk u európskych školákov.

Urobme z toho spoločne dobrý zvyk.  

www.katrin.com

*Vždy čisté ruky! Február 2011. Department of Health, isle of Man Government.





stolná hra Dostaňte bacily 
(strany 14-15 v učebnici)
Žetóny a kocky 
Vystrihnite žetóny a štvorce kociek. Kocky používajte takto: Položte 
štvorce na stôl tvárou dolu. Každý hráč zamieša štvorce a vyberie si 
jeden, keď sa dostane na rad. Bodky na štvorci kocky označujú počet 
krokov, ktoré má v hre urobiť. Každý vráti štvorce späť na stôl tvárou 
dolu pre ďalšieho hráča, ktorý je na rade.

Katrin. At Hand.

KATRiN UčeBNiCA o HyGieNe - PRíloHA:  

mtzilkoa
Sticky Note
Chyť nahradime za dostaňte

mtzilkoa
Sticky Note
tvárou dajme do uvodzoviek
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tvárou dajme do uvodzoviek




