
4. ročník 1

 

 

 

Téma 

1. Predstav si, že chceš zasadi ť hrášok alebo zasia ť žeruchu. Napíš postup svojej 

práce. 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Napíš osnovu príbehu Zázra čný rozprávkový svet z Písmenkovej polievky. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2

3. Trochu netradi čná matematika. 

(_______________ - _______________) : _____________________ = __________ 

hĺbka koreňov divého   nižší vek, ktorého sa   počet obrázkov komiksu 

figovníka    dožíva zederach indický   Včelárov rok 

 

__________________ - ______________ - _______________ - ______________ = ____ 

počet kvetov, ktorý navštívi         výška sekvojca     počet chát, ktoré sa   počet exponátov 

včela, aby získala 1g nektáru     dajú postaviť z 1 sekvojca     vo Včelárskej paseke 

 

(______________________ - __________________) : ________________ = _________ 

Zederach je strom              výška palmy rafia        menší počet ročnej  

koľkých liečiv               úrody figovníka 

 

______________________ : __________________ . _______________ = __________ 

          výška cyprusu     nižšia výška figovníka    koľko hodín denne  

                          pracuje včela 

 

Vypátrali sme pre teba 

4. Nakresli návrh plagátu, ktorý pomôže lepšie trie diť odpad. Najlepší plagát 

prekreslite na vä čší papier a umiestnite tam, kde bude najviac užito čný. 
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4. ročník 3

5. Latinský výrok: „Mel nimium saturo muri censetur  amarum.“ môžeme preloži ť ako: 

Presýtenej myši aj med .......“ Dokon čenie je v tajni čke. 

1. Čo patrí pri triedení odpadu do modrého kontajnera? 

2. V poradí koľký najužitočnejší hospodársky živočích Európy je včela? 

3. Kto pomáhal zvieratkám čistiť les v príbehu, ktorí videli chlapci z reportáže „Chlapci 

v akcii“? 

4. Kto predal mladého Patrika do otroctva? 

5. Včela sa orientuje podľa ... 

6. Strom, z ktorého bola urobená Áronova palica. 

7. Meno Luckinho brata z príbehu Zázračný rozprávkový svet. 

8. Sekvojec mamutí v USA volajú aj Generál ... . 

9. Inak povedané: vo včelárskej záhrade = vo včelárskom ... 

10. Stromy, ktoré použil kráľ Šalamún na stavbu chrámu.  

11. Pôsobisko biskupa Patrika. 

12. Čaj zo zederachu indického pomáha udržiavať v poriadku ...................... cesty. 

  
1.             

   

   2.              
3.                 

    
4.             

 
5.           

      

 6.                     

7.                  

            

   
8.               

 

 9.                   

 10.                

 
11.           

     
 

  
12.               
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4. ročník 4

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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