
4. ročník 1

 

Téma 

1. Odpovedz na otázky.  

Kde vystupovali gladiátori? __________________________________________________ 

Prečo má manéž kruhový tvar? Uveď dva dôvody.________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Kde najčastejšie bývajú (dom, byt,...) tí, čo vystupujú v cirkuse? _____________________ 

Čo znamená, že za pestrou zábavou, ktorú prináša cirkus, sa ukrýva veľa driny? 

________________________________________________________________________ 

Kto alebo čo bol Henry? ____________________________________________________ 

Kto sa považuje za zakladateľa moderného cirkusu? _____________________________ 

S kým vystupoval v prvých predstaveniach? ____________________________________ 

Kto alebo čo bol/bola Baba?_________________________________________________ 
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4. ročník 2

Písmenková polievka 

2. Miesto ktorého slova sú pod čiarknuté zámená? 

 

Voláme ich mole. _________________________________________________________ 

A ona veľmi túžila po bielych šatách, aké nosia nevesty! __________________________ 

Dlho hľadala, čo by použila, aby jej sivé šaty zmenili farbu. ________________________ 

Tam určite niečo na zjedenie nájdeme. ________________________________________ 

Nad tmavou ohrnula moľa nos, ale biela sa jej zapáčila. ___________________________ 

Pozri, urobíš tam poriadny žúr, pozveš naň priateľov, každý z nich zavolá zasa svojich 

kamarátov. ______________________________________________________________ 

Ak z nej nevylezieš, ostaneš biela a krásna. ____________________________________ 

Vydarená zábava sa im páčila a múka chutila každému. __________________________ 

Júlia do nej nakládla vajíčka a v múke sa vyliahli aj ich deti. ________________________ 

Možno ich objavíte aj vy, hoci aj v práve otvorenom vrecku múky. ___________________ 
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4. ročník 3

3. Z vety utvor otázku tak, aby odpove ďou bolo pod čiarknuté slovo.. 

Zavíjače múčne sú dosť nepekné motýle. 

______________________________________________________________________ 

A ona veľmi túžila po bielych šatách, aké nosia nevesty! 

_______________________________________________________________________ 

Priateľka moľa šatová jej však hneď vysvetlila, že to nesmie. 

________________________________________________________________________ 

V komore na polici ležali vrecia s múkou – tmavou i bielou. 

________________________________________________________________________ 

Popolavá farba presvitala cez biely prášok. 

_______________________________________________________________________ 

Navždy mám ostať nepeknou sivou moľou?  

_______________________________________________________________________ 

V nedeľu o siedmej večer sa mole z celého okolia stretli vo vrecku múky v komore. 

_______________________________________________________________________ 

Obaja boli nepekné mole, no teraz sa cítili úžasne. 

_______________________________________________________________________ 

Celý obrad sa konal vo vrecku múky na druhej polici zľava. 

________________________________________________________________________ 
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4. ročník 4

Túlavé tenisky 

4. Dokážeš „rozšifrova ť“ popletené slová z Túlavých tenisiek ?: 

Napr:  senocu – UNESCO 

jarbedov - __________________________________________________________ 

sediugi - ___________________________________________________________ 

neveráč tabaš - _____________________________________________________ 

kruhesel - __________________________________________________________ 

nekazns - __________________________________________________________ 

veredén vatbys - ____________________________________________________ 

lazát idemala - ______________________________________________________ 
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4. ročník 5

5. Ako si mohol zisti ť z Rebríka, kone boli prvé zvieratá používaná v cir kuse. Práve 

o nich hovorí nasledujúca veta: Ex auro frenum non meliorat equum. Je v latin čine 

a po slovensky znamená: Zlatá uzda ko ňa ... Dokon čenie nájdeš v tajni čke. Vieš túto 

vetu vysvetli ť? 

 

1. Aká pazúry má medveď? 

2. V ktorom štáte sa nachádza slum Mukuru? 

3. Medzi aké šelmy patrí leopard? 

4. Odkiaľ sú rozprávky, ktoré prinášajú príbeh o mole Júlii? 

5. Čím bola ozdobená torta pre Kuba? 

6. Ktorý svätý chodil vtipne oblečený? 

7. Lano po anglicky. 

8. Ako sa volá cirkusový stan? 

9. Akí máme byť podľa Don Bosca, aby nám rýchlo prešiel čas? 

 

1.                               

       2.             

   3.                      

  4.   X                 

   5.                       

 6.           X             

      7.              

        8.              

   9.                   

 

 

 

9 

 



4. ročník 6

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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