
4. ročník 1

 

 

 

Téma 

1. Priraď informácie k vynálezom.  

krokosvorky    živočích (plaz) 

      Amerika 

        živočích (cicavec) 

batéria     živočích (obojživelník) 

      lekár 

        kyselina 

suchý zips     lopúch 

      nespavosť 

        humor 

stiera č     nespokojnosť 

      električka 

        napätie 

        háčik 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2

Písmenková polievka 

2. Rozhodni, ktoré z nasledujúcich viet sú pravdivé  a ktoré nie. 

 
Ivan Popovič mal zápal pľúc.      pravda – nepravda 

Vo sne naň zaútočil veľhad.      pravda – nepravda 

Mama ho nepustila do školy.      pravda – nepravda 

Dostal sladké lieky.        pravda – nepravda 

Alexander Fleming bol Škót.      pravda – nepravda 

Pleseň zničila baktérie.       pravda – nepravda 

Penicillium notatum je liek penicilín.     pravda – nepravda 

Penicilín nie je účinný pri zápalových ochoreniach.   pravda – nepravda 

 

Túlavé tenisky 

3. Informácie o Nitre sa trochu poplietli. Pre čiarkni, čo je vo vete zlé a oprav to. 

Prvý kresťanský kostol na našom území dal postaviť knieža Mojmír. 

_____________________________________________________________________ 

Nitriansky hrad bol pevný, no podľahol mongolským vpádom. 

_____________________________________________________________________ 

Hradná katedrála sv. Emrika má tri stavby. 

______________________________________________________________________ 

Najstaršia časť je v gotickom štýle. 

______________________________________________________________________ 

V biskupskom paláci sa nachádza Misál z 11. storočia. 

______________________________________________________________________ 

Je napísaný na hodvábnom papieri. 

_______________________________________________________________________ 

V roku 2008 bola Nitra Európskym mestom športu. 

________________________________________________________________________ 
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4. ročník 3

4. Popusti uzdu svojej fantázii a nakresli svoj vynález, ktorý môže pomôcť ľuďom. 
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4. ročník 4

5. Cicero – rímsky politik, spisovateľ a najväčší rímsky rečník, ktorý žil v 1. storočí pred 

Kristom povedal: „Žiadny vynález nie je...“ Dokončenie sa dozvieš v tajničke. 

 

1. Muž, ktorý zistil, že Venuša nemá mesiace. 

2. Čo používa Rebecca v Ugande na varenie a svietenie? 

3.  Mesto, kde zomrel sv. Timotej. 

4. Jedno zo sloví čok, na ktoré by sme nemali zabúda ť. 

5. Aké reho ľné meno prijal pustovník Svorad? 

6. bezpilotné lietadlo 

7. Čo sa v komikse premenilo n a snehové gule? 

8. Čo mal A. Fleming v miskách a plese ň mu to zni čila? 

9. miesto, odkia ľ napísal sv. Pavol list Timotejovi 

10. lietajúce auto 

11. Akú rúru používajú v nemocnici sv. Františka v Južnom Sudáne? 

12. Aký automat zostrojil pán Kempelen? 

 

      1.             

2.                      

    3.               

      4.                

               

    5.                 

    6.               

7.                       

8.                          

9.                        

      10.                 

    11.                  

 12.                    
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4. ročník 5

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 

 

45 – 34 

33 – 22 

21 – 11 

10 a menej 


