
4. ročník 1

 

Téma 

1. Doplň vety:  

Na mojom ockovi sa mi páči _________________________________________________ 

Mám _____________________________(napr. vlasy, oči) rovnaké/podobné ako môj ocko. 

Tak ako môj ocko aj ja ______________________________________________________ 

(napr. mám rád slivkový lekvár, rád kreslím, rád pracujem v záhrade) 

V _______________________________________________________________sa chcem 

na ocka podobať. (napr. v šoférovaní auta, vo vymýšľaní príbehov) 

S mojím ockom najradšej __________________________________ (napr. chodím na ryby) 

 

Písmenková polievka 

2. Ktoré slová znamenajú: 

 

deň, keď je škaredé počasie - _________________________________________________ 

úplne mokrý - _____________________________________________________________ 

nič sa mu nechce - _________________________________________________________ 

nasmerovať, sústrediť sa na niečo - ____________________________________________ 

rozprávali sa - _____________________________________________________________ 
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4. ročník 2

3. K odpovediam z textu napíš otázku: 
 

________________________________________________________________________ 

Pán Lauko. 

________________________________________________________________________ 

Zrážali ich palicami. 

________________________________________________________________________ 

Pre mňa a môjho brata. 

________________________________________________________________________ 

Mama bola v obchode. 

________________________________________________________________________ 

Pretože má rád teplý letný dážď. 

 

Túlavé tenisky 

4. K informácii napíš, čo to je: 

napr.: najvä čšie chránené územie Slovenska – TANAP 

 

pochádza zo zatopenej obce - _______________________________________________ 

slúži aj na výrobu elektrickej energie - _________________________________________ 

môžeš si pozrieť medvedí brloh - _____________________________________________ 

dominanta Liptovského Mikuláša - ____________________________________________ 

hovorí o živote ľudí v minulosti - ______________________________________________ 

je to biele aj čierne a keď sa to spojí, je to bez farby - _____________________________ 
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4. ročník 3

Nakuknime pod pokrievku 

5. Predstav si, že si členom lukostreleckého oddielu. Vymyli jeho názov a nakresli 

jeho znak alebo zástavu. 
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4. ročník 4

6. Blížia sa prázdniny a pred sebou tebou s ú dni p lné slnka a stretnutí s ľuďmi. Skús 

sa zamyslie ť nad týmto arabským príslovím, ktorého dokon čenie sa dozvieš 

v tajni čke. 

„Ak nemôžeš byť hviezdou n a nebi, buď ...“ 

1. – Ako hovoríme stope, ktorú zanechávame v naším správaním? (napr. ničenie stromov, 
nákupom toho, čo nepotrebujeme) 

2. – V Múzeu jaskyniarstva sa nachádza kostra jaskynného... 

3. – mesto na Liptove 

4. – Aké je priezvisko ilustrátora knihy Barborkino kino? 

5. – Ktorý Emkuron nesprávne pochopil tímovú hru? 

6. – Ako sa volá obal na šípy? 

7. – Aký geometrický tvar má celá turistická značka? 

8. – Jedna z farieb turistických značiek 

9. – Ako sa volá región, z ktorého pochádzala sestra Zdenka?  

10. – Otec v Starom zákone, ktorý bol ochotný obetovať Bohu svojho jediného syna. 

11. – Aké bolo krstné meno sestry Zdenky? 

 

   1.                     

   2.               

  3.                      

 4.                   

     5.             

    6.               

               

    7.                 

               

    8.               

      9.             

10.                     

     11.                
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4. ročník 5

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 

38 – 29 28 – 19 

18 – 9 

8 a menej 


