
4. ročník 1

 

 

 

Téma 

1. K jednotlivým informáciám prira ď správnu krajinu.  

• delia sa o jedlo s chudobnými - ________________________________________ 

• nemajú ihličnaté vianočné stromčeky - __________________________________ 

• zo 100 obyvateľov je len 1 kresťan - ____________________________________ 

• dodržiavajú 43 – dňový pôst - _________________________________________ 

• dodržiavajú anglické tradície - ________________________________________ 

• Vianoce oslavujú na pláži - ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2

Písmenková polievka 

2. Utvor otázku tak, aby daná veta bola odpove ďou na ňu.  

 

________________________________________________________________________ 

Videl, ako Pichliačik sladko spinká. 

 

________________________________________________________________________ 

Pretože mamička s Pichliačikom piekli chutné koláčiky. 

 

________________________________________________________________________ 

Pretože mu naň sadla vločka. 

 

________________________________________________________________________ 

Našiel ich pod jedľou. 

 

________________________________________________________________________ 

Aby neboli vo sviatočný deň hladné. 

 

________________________________________________________________________ 

Balíčky. 

 

________________________________________________________________________ 

Pretože nebol v balíčku pod vianočným stromčekom. 
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4. ročník 3

Túlavé tenisky 

3. Oprav popletené názvy. 

V Nových Zámkoch boli kedysi tri hrady. _____________________________________ 

Pagáčova bašta je zachovanou časťou pevnosti. ________________________________ 

Pri Františkánskom kláštore nájdeme drôtené súsošie svätých Cyrila a Metoda. 

________________________________________________ 

V Nových Zámkoch sa tiež nachádza mandľový stĺp. __________________________ 

Na Slovensku je šesť synagóg, kde sa aj dnes slúžia židovské obrady. _______________ 

Na mieste Nových Zámkov bol kedysi mažiar. ____________________________ 

Anton Bernolák tu pôsobil 16 rokov. ______________________________ 

Kostol Povýšenia svätého kríža bol zničený Turkmi. _____________________________ 

 

 

Odvážni EMKURONI 

4. Kubo a Robo z Emkuronov použili svoju fantáziu a  pripravili dar ček pre svojich 

rodi čov. Nakresli sem dar ček, ktorý by si ty mohol vyrobi ť pre niekoho blízkeho. 

Nezabudni ho aj naozaj vyrobi ť a darova ť ☺☺☺☺ 
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4. ročník 4

5. Tajni čka ti prezradí názov dedinky, kde v roku 1818 u čiteľ Franz Gruber a kaplán 

Joseph Mohr napísali a skomponovali piese ň Tichá noc. 

 

1. Meno cisára, ktorý vládol v Ríme, keď bol pápežom svätý Silvester. 

2. V akom jazyku je nápis nad vchodom novozámockej synagógy?  

3. Meno anjela, ktorý oznámil Márii, že sa stane matkou Spasiteľa. 

4. Mesto v ktorom býva Zamzam. 

5. Ako sa volá kaktus, ktorého plody chutia ako hrušky? 

6. Priezvisko autora knižky Ježko Pichliačik.  

7. Čo pomáha Zamzam, aby mohla chodiť a behať? 

8. Koľkáty v poradí bol ekumenický koncil v roku 325 v Necei? 

9. Krajina, v ktorej ľudia hrajú príbeh o Svätej rodine, ktorá hľadá prístrešie. 

 

     1.                   

   2.                      

3.                      

   4.                 

  5.                    

   6.                  

   7.                   

    8.               

     9.                 
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4. ročník 5

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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