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• - AHOJTE KAMARÁTI!
• - Volám sa ALFRÉD a pochádzam 

z tej istej planéty, ako aj vy.
• - Z planéty ZEM. 
• - Našu planétu voláme aj 

„MODRÁ PLANÉTA“, pretože zo 
vzdialeného a veľmi ďalekého 
vesmíru je zafarbená do modra. 
Pokúsite sa uhádnuť prečo?

• - Keď raz budem veľký, stanem 
sa kozmonautom a poletím do 
vesmíru!

• - Budem sa veľa učiť, aby sa mi 
to jedného dňa podarilo!



• ALFRÉD sa skutočne veľa učil, bol šikovný, 
múdry a usilovný, aby sa mohol stať
kozmonautom.

• Obliekol si špeciálny oblek –
SKAFANDER.

• - Deti, viete čo je skafander?
• - Ak to neviete, ja vám to prezradím. Je to 

ochrana celého tela. Ak chcem ísť do vesmíru, 
bez skafandra to nie je možné. Chráni ma v 
prostredí, ktoré je veľmi nebezpečné pre nás –
ľudí. Viem si tlačidlom zabezpečiť ohrievanie, 
alebo chladenie, takže mi nie je vo vesmíre 
zima. A hlavne, mám na ňom pripevnený 
zásobník kyslíka, pretože vo vesmíre sa dýchať
nedá, tak ako u nás na Zemi. 

• - Keď ma vo vesmíre chráni, nafúkne sa a ja 
vyzerám trošku ako veľký balón



• Alfréd nasadol do rakety a vydal sa z planéty 
ZEM na ďalekú cestu do vesmíru.

• Deti, viete, že RAKETA sa volá aj inak? Volá sa aj 
KOZMICKÁ LOĎ.

• V rakete mám veľa gombíkov, tlačidiel, 
počítačov, ďalekohľady, kamery a veľa ďalších 
dôležitých vecí.

• Mám tam aj jedlo, ale nemám chladničku ani 
mrazničku. Preto jedlo skladujem v špeciálnej 
komore. Ale mám tam veľa dobrôt, dokonca aj 
cukríky. A keď sa chcem hrať, chytám a lovím 
lietajúce cukríky. Pretože v rakete nelietam len ja, 
ale aj cukríky.  

• Všetko musím preto bezpečne priviazať a 
pripevniť.



• - Hurááááá, konečne som pristál na 
ďalekej planéte!

• - Planétu preskúmam!

VO VESMÍRE VEĽKOM,
NIE SME SAMI CELKOM.....



• - Ahoj, ja sa volám ALFRÉD.
• - Ahoj, ja sa volám ZELENÁČIK:
• - Som dlhonohý fešák so zvláštnymi očami. 

Pochádzam z čarovnej ďalekej planéty.  
Chceš byť mojim kamarátom?

• Z Alfréda a Zelenáčika sa stali veľkí 
kamaráti. Pozorovali hviezdy vo vesmíre  
cez ďalekohľad a Zelenáčik Alfrédovi 
vysvetlil, že  hviezdy v skutočnosti  
neblikajú. Hviezdy sú vlastne obrovské 
vesmírne telesá.  

• Zelenáčik ukázal Alfrédovi celú jeho 
zaujímavú planétu.

• Nebol tam kyslík, preto musel mať Alfréd 
stále skafander a helmu, aby vedel dýchať.



• Prišiel čas, aby sa Zelenáčik rozlúčil so 
svojimi Zelenými kamošmi. 

• Rozhodol sa, že navštívi planétu ZEM, aby 
videl, ako žije Alfréd a ďalší obyvatelia 
„modrej“ planéty.

• - Deti, viete kto žije na planéte ZEM?
• - Žijú na nej ĽUDIA, ZVIERATÁ, sú tam 

RASTLINY a STROMY, ktoré rastú z PÔDY, 
ŽIVOČÍCHY, HMYZ, KVETY.

• Keď už boli pripravení na ŠTART, Zelenáčik
a jeho zelení kamoši sa veľmi rozplakali. 
Nechceli sa rozlúčiť. Boli smutní, že svojho 
kamaráta veľmi dlho neuvidia.

• Vtedy Alfréda napadla skvelá myšlienka! 



• - Zelenáčik, mám Ťa veľmi rád,  ale nechcem, aby si 
bol smutný, že odchádzaš z Tvojej planéty...

• - Čo keby si ostal doma, na svojej čarovnej planéte a 
budeme sa dorozumievať cez vesmírne vysielačky? 

• - Ty budeš mať jednu, ja tú druhú a vždy, keď
budeme chcieť spolu hovoriť, tak si zavoláme!

• Zelenáčik sa veľmi tomuto nápadu potešil. Alfréda si 
obľúbil, bol šťastný, že aj naďalej ostanú v spojení.

• Alfréd sa so všetkými rozlúčil, nasadol do rakety a 
vrátil sa späť na planétu ZEM.

• Od vtedy si títo vesmírni kamoši volajú a rozprávajú 
sa o vesmíre, planétach, o vesmírnych staniciach a o 
všetkých krásnych vesmírnych zážitkoch........



SLOVNÁ ZÁSOBA
•VESMÍR
• PLANÉTA
•ZEM – MODRÁ 

PLANÉTA
•KOZMONAUT
• SKAFANDER
•KAMARÁT
• ( priateľstvo)

•RAKETA
•VESMÍRNA 
LOĎ
•ĎALEKOHĽAD
•SLNKO
•MESIAC
•HVIEZDY



• ZAVČAS RÁNO VYCHÁDZA,
• PO NEBI SA PRECHÁDZA.
• NA OBED JE NAJVYŠŠIE,
• STRECHY ZLATOM POPÍŠE.
• (slnko)



• PLÁVA ČIERNOU OBLOHOU,
• NA SVET SVIETI Z VÝŠKY.
• HVIEZDIČKY MU POMÔŽU,
• PÍSAŤ O ŇOM KNIŽKY.
• (mesiac)



SLNEČNÁ SÚSTAVA
PLANÉTY



Koniec
♥


