
1. ročník 1

  

Téma 

1. Spoj zvieratko so zaujímavos ťou, ktorá sa k nemu viaže a vytvor 

vety: 

Pakone vytvárajú hustý mrak, ktorý zatieni slnko. 

 

 

Lososy  preplávajú okolo 21 tisíc kilometrov kvôli 

kladeniu vajíčok. 

 

Koníky sťahovavé vyzerajú pri putovaní ako obrovský červený 

koberec, ktorý sa hýbe. 

 

Kraby červené dokážu prejsť za potravou aj tisíc kilometrov. 

 

 

Kožatky morské  plávajú proti prúdu riek a „skáču“ ponad 

vodopád.  
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1. ročník 2

2. Vyber si jedno zvieratko a napíš o ňom jednu vetu.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Písmenková polievka 

3. Odpovedz na otázky: 

1. Čo by si poradil(a) hadom pri hádke? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Čo to znamená, že bol ďateľ „dotieravý“? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Prečo ďateľ stále klopal na strom? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Prečo bola veverička smutná? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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1. ročník 3

4. Zahraj sa na detektíva Bystré o čko a skús odhali ť, koľkokrát sa 

v texte Dotieravý ďateľ nachádza slovo ďateľ a koľkokrát slovo klope :  

 

dateľ________________________________ 

klope________________________________ 

 

 

5. Nakresli ilustráciu k textu, ako to mohlo pod ľa teba vyzera ť vo 

veveri čkinej komôrke:  
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1. ročník 4

Škola stonožky Jožky 

6. Prečítajte si príbeh o Zuzke. Vo vetách vyfarbi z  každej dvojice slov 

to správne a k nemu prislúchajúcu slabiku. Pospájan ím slabík zistíš, 

čo povedal o hudbe rímsky lyrik Quintus Horatius Fla ccus:  

„Hudba je liekom na _________________________________________“ 

     

Zuzka sa hnevala / tešila, že bude mať koncert.     TRÁ / Ú  

Posťažovala sa kamarátkam / mamičke.     NA / PE 

Mamička ju povzbudila / prinútila hrať pravidelne na klavíri.  NIE / VU 

Zuzka si nestíhala / stíhala spraviť domáce úlohy ani / aj ísť von s 

kamarátkami.          ZVE / DU 

Nakoniec Zuzka hrala na koncerte nádherne / s chybami.   ŠE / RA 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Makovníková 

26 – 20 
19 – 13 

12 – 6 
5 a menej 
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