
4. ročník 1

 

Téma 

1. K číselným údajom napíš, o čom hovoria. Ak treba, dopl ň jednotky. 

napr. 100 – počet bleskov za jednu sekundu  

33 000 – ________________________________________________________________ 

6 – ____________________________________________________________________ 

1,5 miliardy – ____________________________________________________________ 

 

Písmenková polievka 

2. Odpovedz na otázky. Svoju odpove ď potvr ď vetou alebo vetami z textu. 
 

Vedel sa Pupo na začiatku tohto príbehu bicyklovať?  

_________________________________________________________________________ 

Prečo mamička vyzerala smiešne? 

_________________________________________________________________________ 

Prečo mamička nebola rada, že sa Pupo vie bicyklovať? 

_________________________________________________________________________ 

Mal Pupo bicykel pod kontrolou? 

_________________________________________________________________________ 

Naozaj Pupo vyhral?  

_________________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2

3. Vysvetli význam slov a slovných spojení. 

šliapať do pedálov ostošesť – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

kŕčovito sa držať riadidiel – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

húfik – ___________________________________________________________________ 

tváriť sa urputne – __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

zahriať pri srdci –___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

pelotón – _________________________________________________________________ 

cieľová rovinka – ___________________________________________________________ 

 

Túlavé tenisky 

4. O nasledujúcich tvrdeniach rozhodni, či sú pravdivé alebo nie.  
 

Mesto Kolárovo leží  

na polostrove.         áno – nie 

Vodný mlyn stále melie obilie.       áno – nie 

K mlynu patril dom na brehu pre mlynárovu rodinu.    áno – nie 

Most v Kolárove je postavený len z dreva.     áno – nie 

Súčasný most v Kolárove pôvodne nemal byť dlhší ako pôvodný.  áno – nie 

 

 

7 

 

 
Strana 26 – 27 

5 



4. ročník 3

5. Seneca Mladší – rímsky filozof, básnika politik,  ktorý žil na prelome letopo čtov 

povedal: Zlato sa skúša v ohni, v ... Dokon čenie je v tajni čke. 

 

1. Oheň je dobrý sluha, ale zlý ... 

2. Meno jednej zo Žofiiných dcér. 

3. Pupo mal guľaté ... 

4. V rýmovačke od Andreja 
Potočku sa Betke roztrhla ... 

5. Voda po anglicky. 

6. Vulkán – povedané inak 

7. V strede Rebríka je návod, 
podľa ktorého si môžeš vyrobiť .... 

8. Kto podľa povesti škodil mlynu 
v Kolárove? 

9. 28.5. začína týždeň s názvom: 
Vypni telku – zapni ... 

10. Kto dal Pupovi medailu? 

11. Čo sa často stáva v Afrike, 
keď príde neskrotný príval dažďa? 

12. Mlyn v Kolárove je na ...... 
ramene Malého Dunaja. 

13. Jeden zo symbolov svätej 
Žofie. 

14. Jeden z dopravných 
prostriedkov, ktorý používajú 
hasiči – záchranári. 

15. Most v Kolárove stavali ... 
odborníci. 

16. Jedna z podôb vody, ktorá má ničivú silu. 

17. Vietor pomáha roznášať aj ... z rastlín. 

18. V afrických krajinách majú obdobia dažďov a obdobia ... 

19. Ako sa volá dážďovka, kamarátka sovy Huga? 

20. Jar po anglicky. 

21. Názov vydavateľstva, ktoré vydalo knihu Pupo a Fazuľka. 

1.       

2.         

3.             

4.       

5.           

6.           

7.                   

8.             

9.         

10.                   

11.               

12.             

13.             

14.       

15.                 

16.             

17.       

18.         

19.             

20.             

21.         
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4. ročník 4

6. Nakresli hasi čov – záchranárov pri záchrannej akcii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

        

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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