
4. ročník 1

 

 

Téma 

1. Prečítaj si Desatoro pokoja Jána XXIII.. Potom zatvor R ebrík a správne dopl ň 

chýbajúce slová a usporiadaj body do správneho pora dia.  

____ Iba dnes si urobím presný ______________ dňa... 

____ Iba dnes budem ____________ s vedomím, že som stvorený pre šťastie... 

____ Iba dnes sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je  

     __________________ a veriť v dobro. 

 _1_   Iba dnes sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel _______ vyriešiť 

     Problém svojho života. 

____ Iba dnes urobím niečo, do čoho sa mi vôbec __________. 

____ Iba dnes venujem desať minút zo svojho času __________ čítaniu. 

____ Iba dnes si dám veľmi záležať na svojom ______________, aby som sa choval  

    dôstojne. 

____ Iba dnes vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom ____________ rozprávať. 

____ Iba dnes budem pevne veriť, aj keby okolnosti ukazovali presný opak, že  

    dobrotivá Božia ________________ sa o mňa stará tak, ako keby okrem mňa 

    nebolo na svete nikoho. 

____ Iba dnes sa ______________ okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti  

   prispôsobovali mojim želaniam. 

 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2

Písmenková polievka 

2. Prečítaj si článok Zelená návšteva. Tvojou úlohou je napísa ť, za ktoré slová sú 

zamenené pod čiarknuté zámená. 

 

„Pán Celebes a pani Kamčatka, máte súrny telegram!“ oznámil im cez okno a cez dvere im 

ho podal. _____________________ __________________________ 

Vodník sa u nich musí cítiť ako doma vo svojom zelenom kráľovstve. 

____________________________________ 

Keď doň vodník zapichol lyžicu, stála ako svieca. _______________________________ 

Vodník ho zajedal vo veľkom štýle zeleným ovocím. _____________________________ 

Takým chutným, že aj ten skončil v jeho žalúdku. __________________  _____________ 

„Vynikajúco sa mi u vás sedí, stolec je príjemne mokrý, ...._________________________ 

„Ten stolec ma nechce pustiť!“ vykríkol vodník, tak s naľakal, až jeho zelená tvár 

očervenela. _______________________ _________________________ 

Niečo sa namorili, kým sa im ho podarilo odtrhnúť z Elenových nohavíc. ______________

 ____________________________ 

...za vedierko mu jej tam črpli zo studne starostliví hostitelia pes Celebes a mačka 

Kamčatka. ______________________ ______________________________________ 
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4. ročník 3

Túlavé tenisky 

3. Oprav pomýlené informácie o Trnave.  

V Trnave sa nachádza relikvia sv. Anny. ___________________________________ 

Trnava sa stala pútnickým miestom vďaka soche Panny Márie Trnavskej. 

__________________________________ 

Trnava mala práva mesta už v roku 1283. _________________________________ 

Prvým profesorom na Trnavskej univerzite bol Peter Pázmaň. 

____________________________________________ 

Pápež navštívil Baziliku sv. Mikuláša. ________________________________ 

Jednotný katolícky spevník je dielom Jána Palárika. ________________________ 

V Trnave sa zachovali 2 slnečná hodiny. _______________________________ 

K univerzite patrila aj plaváreň. ___________________________________________ 

 

4. Pri Trnave ešte ostaneme. Vypo čítaj „trnavské“ príklady. 

(rok, kedy sa Turci blížili k Trnave – rok založenia univerzity v Trnave) : počet fotografií na 

dvojstrane =  

_______________________________________________________________________ 

 

Deň v novembri, kedy bola 1. procesia v Trnave : počet poschodí Mestskej veže + rok 

návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Trnave =  

________________________________________________________________________ 

 

Rok udelenia práva kráľovského mesta – počet schodov spomínaný v texte – strana 

v Rebríku, kde je modlitba na prstoch : význam slova novéna =  

_______________________________________________________________________ 
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4. ročník 4

Odvážni EMKURONI 

5. Chcel Kubo z Emkuronov pomôc ť so šarkanom zachytenom v konároch? 

Zdôvodni svoju odpove ď a pokús sa vysvetli ť, prečo tak reagoval.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Navrhni a nakresli svojho šarkana. 

3 
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4. ročník 5

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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