Meno:_____________________________
Strana 2 – 3
Téma
1. Pospájaj slová z pravého stĺpca so slovami v ľavom stĺpci.

8
Bohuš

sirota
nástroj používaný na zhŕňanie napr. suchej trávy

Jaro

starostlivý pastier
výrobok z ovčieho (alebo kravského či kozieho) mlieka

Tonko

zručný majster
ťažné a aj jazdecké zviera

Oto

otec
skrinka do ktorej sa dáva sviečka

4. ročník

1

Strana 4 – 5
Písmenková polievka

5

2. Podčiarkni slovo, ktoré je iné ako v texte a na čiaru ho napíš správne

Pred Vianocami dostala sestra Tereza super nádchu. ______________________________
Lukáš, samozrejme, Jozefa a Silvia Máriu, napoly by to bolo čudné. ___________________
Nikto však nerozprával, prečo by Lukáš mal robiť Jozefa. ___________________________
Veď vtedy ešte fotoaparáty neexistovali. ________________________________________
Sestru Terezu sa im preskočiť nepodarilo, a tak Mirovi zostala postava pastiera číslo tri.
_________________________________________________
Namiesto toho, aby presviedčal, že je kráľ Gašpar, tvrdil, že je kráľ Šašo. ______________
Druhý problém bol s ovcami. _________________________________________________
Napokon hral pastierskeho psa, lebo strážiť vedel perfektne. ________________________
Konečne sa všetky uhly podarilo obsadiť. ________________________________________
Mala Ježiškovi k jasličkám priniesť dve jabĺčka. ___________________________________
Strana 25
Príbeh adventného venca

8

3. Podľa textu doplň chýbajúce informácie.
Prvý adventný veniec bol urobený v roku ___________________________________.
S nápadom urobiť ho, prišiel muž menom _____________________________________.
Spravoval útulok pre ___________________________________________.
Do miestnosti postavil ______________________________________________________.
Boli ta ___________________ biele svieca a devätnásť ___________________________.
Biele sviec predstavovali _____________________________________________.
Červené sviece predstavovali ____________________________________________.
4. ročník

2

Strana 26 – 27
Túlavé tenisky
4. Písmenká sa v slovách trochu poprehadzovali. Zistíš, o ktoré slová ide?

6
mod chebal - ___________________________________________________
repet nochva - __________________________________________________
vánickiašt čana - ________________________________________________
zofej karepa - ___________________________________________________
chvosterká zamiku - _______________________________________________
erovanirá tacha - ___________________________________________________

5. Rímsky filozof, básnik a politik Sneca (čítaj seneka) Mladší na otázku: Čo je veľké

8

bohatstvo? odpovedal: „Po ...“ Dokončenie sa dozvieš v tajničke.
1. Mesto, v ktorom bol Tomáš Becket arcibiskupom.
2. Na Rainerovej chate je od roku 1999 ... betlehem.
3. Ktoré slovo môžeme preložiť ako „dom chleba“?
4. Kto je krátkodobý nájomník vane pred Vianocami?
5. Ako volal pastor Johann Hinrich Wichern deti v útulku?
6. Kto je Hugo, ktorý má rád slová?
7. Priezvisko jedného z majstrov, ktorý vyrobil terchovský betlehem.
8. Koledovanie detí a zbieranie peňazí na pomoc Afrike sa volá Dobrá ...
9. Aké je krstné meno autorky obrázka na strane 25?
10. Čo v niektorých rodinách dávajú na vianočné oblátky okrem medu?
11. Čo robí betlehem v Terchovej výnimočným?
12. Srdce po anglicky.
13. Krajina do ktorej utiekol Tomáš Becket pred kráľom Henrichom II.
14. Najdôležitejšia postavička v betlehemoch a aj celých Vianoc
15. Ako sa volá dievčatko z Etiópie, ktoré je na plagáte Dobrej noviny?
16. Ako chcel Miro spievať koledu Tichá noc, svätá noc (príbeh v Písmenkovej polievke)
4. ročník

3
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Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
35 – 27
26 – 18

17 – 9
8 a menej

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková

4. ročník
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