Meno:_____________________________
Strana 2 – 3
Téma

5

1. Začína sa nový školský rok. K tomu patrí pripomenutie si školského poriadku.
Aké nariadenia b si doň doplnil ty? Napíš aspoň dva seriózne a dva tak trochu
bláznivé body.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ročník

1

Strana 4 – 5
Písmenková polievka
2. Utvor otázky na nasledujúce vety tak, aby podčiarknuté slovo bolo odpoveďou.

10

Napr.: Samko len nedávno oslávil šieste narodeniny. Kto oslávil nedávno šieste
narodeniny? Samko.
Nikto a nič nevie dostať Samka večer včas do postele a ráno z postele.
________________________________________________________________________
Večer zaspáva Samko posledný a ráno sa zobúdza posledný.
________________________________________________________________________
Raz večer, keď si vo svojej izbe opäť pozeral novú školskú tašku, vážne uvažoval o zmene.
________________________________________________________________________
Rozhodol sa, že jeho budík dube iný.
________________________________________________________________________
O dva dni skál na jeho nočnom stolíku pri posteli krásny pirátsky budík.
________________________________________________________________________
Hore, pri zvončeku mal miniatúrnu pirátsku loď so šiestimi delami.
________________________________________________________________________
Bol čas nastaviť budík, aby hneď prvý deň v škole nezaspal.
________________________________________________________________________
Bolo presne sedem hodín, keď budík prerušil ranné septembrové ticho.
________________________________________________________________________
Schoval hlavu pod vankúš a snažil sa spať ďalej.
________________________________________________________________________
Samko vstal, sklamane naň pozrel a vychystal sa.
________________________________________________________________________
4. ročník
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Strana 6 – 7
Túlavé tenisky

5

3. Slová sa ukryli do nasledujúcich viet. Nájdi ich.
Ani eso kolesám nepomohlo. __________________________________
A Ohnivý mužík riekol: „Hor nádherným plameňom!“ __________________________
Bolo to nebezpečné, no Mikláš to riskol a vyhral. _____________________________
Čuňovo do pádu, prosím, nedávaj. _____________________________
Mená ako Štachanec, Krpiec, Kyselník a Mlsnidlo hľadaj len v rozprávkach.
________________________________________________

Strana 28 – 29
Nakuknime pod pokrievku
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4. Pomocou reportáže odpovedz na nasledujúce otázky:
Prečo v Lodware otvorili Základnú dievčenskú školu Kráľovnej pokoja?
________________________________________________________________________
Kedy sú v Keni prázdniny?
_________________________________________________________________________
Čo je jedna z príčin, prečo deti nechodia do školy?
_________________________________________________________________________
Koľko dievčat pribudlo do školy v poslednom roku?
_________________________________________________________________________
Kto prispel na kúpu školského autobusu?
_________________________________________________________________________
Prečo postavili internát hlavne pre dievčatá piatej a šiestej triedy?
_________________________________________________________________________
4. ročník
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13

5. Na začiatok roka by sa mohla hodiť aj táto latinská veta: Bonum principium facit
bonum finem. Do slovenčiny by sme ju mohli preložiť ako: Dobrý začiatok vedie ...
Pokračovanie sa dozvieš v tajničke.
1. Ktorá sviatosť je bránou k ostatným sviatostiam?
2. Kde študoval sv. Stanislav spolu so svojím bratom?
3. Čo bolo predmetom sporu obyvateľov Hrabušíc a Letanoviec?
4. Kde sa nachádza kláštor jezuitov, kam ušiel sv. Stanislav?
5. Ako sa nazýva časť Kene, ktorá občas bojuje o vodu so susednou krajinou – Etiópiou?
6. „Opäť začíname“ je ... prvého tohtoročného Rebríka.
7. Aký výhľad sa nachádza v Slovenskom raji?
8. Čo malo pomôcť vyriešiť Samkov problém z Písmenkovej polievky?
9. Ako sa volá sesternica, ktorá ide do novej školy zo str. 2?
10. Rokliny v Slovenskom raji je možné prechádzať len proti toku riek, zdola nahor. To
znamená, že
turistické
1.
chodníky sú ....
11. Ako sa volá
biskup
v diecéze
Lodwar?

2.
3.

12. Na aké
hodiny je návod
na strane 3?

4.
5.

13. Autorkou
knihy Záhady
Raketovej ulice
je Ivana ...

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

39 – 30

29 – 20

9 a menej
19 – 10

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková
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