Meno:_____________________________
Strana 2 – 3
Téma
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1. K indíciám pridaj plodinu. Niekedy je viac ako jedna možnosť správna.

•

pestuje sa v okolí rovníku - _________________________________________

•

potrebuje veľa vlahy - _____________________________________________

•

pestuje sa hlavne v Ghane a na Pobreží Slonoviny - _____________________

•

pestuje sa hlavne v Ázii - ___________________________________________

•

pestuje sa skoro všade - ____________________________________________

•

potrebuje teplo a kvalitnú pôdu - _____________________________________

•

používa sa aj na výrobu oleja - _______________________________________

•

potrebuje aj vlhko aj sucho - _________________________________________

•

používa sa aj na výrobu papiera - _____________________________________

4. ročník
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Strana 4 – 5
Písmenková polievka
2. V básničkách vyhľadaj slová, ktoré sa s nasledujúcimi rýmujú.

11
Módna prehliadka: šikovnica - ___________________________
knižka - _____________________________
horká - ______________________________
v brušku - ____________________________
more - ______________________________
Šikana: verila - ______________________________
máčik - _______________________________
vážke - ______________________________
detská - ______________________________
skáče - ______________________________
vtáci - ________________________________
Strana 6 – 7
Túlavé tenisky
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3. V ktorom odseku v článku sa hovorí o:
• použití rastliny na iný účel ako je jedlo - ____________________________________
• plodine, ktorá toho veľa precestovala - ____________________________________
• dávno minulých dobách - _______________________________________________
• plodina, ktorá sa znesie aj so sladkou, slanou aj kyslou chuťou - ________________
• rôznych oblastiach Slovenska - __________________________________________
• rôznom spracovaní jedného druhu rastlín - _________________________________
4. ročník
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4. Navrhni plagát, ktorým pozveš ľudí do napr. tržnice na nákup ovocia a zeleniny
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vypestovanej vo vašom okolí. Nezabudni, ktoré informácie na plagáte nesmú
chýbať.

Strana 28 – 29
Nakuknime pod pokrievku
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5. K prídavným menám priraď podstatné mená.
Napr: výživná strava
nepočujúce _____________________________________
oranžovohnedá _________________________________
obľúbená ______________________________________
nevyhnutné ____________________________________
školské _______________________________________
športové ______________________________________
posunková _____________________________________

4. ročník
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6. Stará latinská múdrosť hovorí: Kto odreže korene, márne .... Dokončenie sa
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dozvieš v tajničke.
1. Ktoré slovo použila Nika, keď jej Ema z Emkuronov vysvetlila, ako je to s výrobou tričiek?
2. Z čoho je vyrobená pokladnička v prílohe Africké drobnosti?
3. Aké pexeso si môžeš urobiť podľa návodu na strane 3?
4. Ako sa volá jedlo zo strukovín, ktoré jedávajú deti v škole sv. Františka v Chisare?
5. Aké je priezvisko sestry Faustíny?
6. Podľa afrického príslovia kto keď spojí siete, chytí leva?
7. Inak povedané Sväté písmo.
8. Jedna z čností (z truhlice na str.27)
9. Aké je označenie výrobkov, ktoré hovorí, že ide o spravodlivý obchod?
10. Z akého združenia boli ilustrátori knižky Zaľúbená princezná?
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4. ročník
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Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

43 – 33

32 – 22

10 a menej
21 – 11

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková

4. ročník
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