
3. ročník 1

 

 

Téma 

1. Kto si čo praje? Dopíš, koho je dané želanie: 

zbieranie húb, ale nie sám - ________________________________________________ 

cestovanie - ____________________________________________________________ 

zdravie pre kamarátku - ___________________________________________________ 

zábava pri spoločenských hrách - ___________________________________________ 

pokoj a mier - ___________________________________________________________ 

rozhovory s rodinou - _____________________________________________________ 

domáce zvieratko - _______________________________________________________ 

byť víťazom - ___________________________________________________________ 

jedlo - _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2

Písmenková polievka 

2. Prečítaj príbeh a napíš, za koho alebo za čo bolo použité pod čiarknuté zámeno. 

 

Napr.: Dismas sa cítil, ako keď bol malý chlapec, mama ho takto kúpavala.      Dismas     . 

Rád sa čľapotal vo vode a špliechal okolo seba, aj na ňu. __________________________ 

Keď skončila s umývaním, znovu mu obviazala rany ... ____________________________ 

Poštípal sa na ruke, aby zistil, či ešte nespí a či sa mu to celé iba nesníva. 

____________________ 

Nohy ho zázračne poslúchali ... ____________________________ 

Rany mi zmizli. ___________________________ 

Tak mi to poradila jeho matka Mária. ____________________, _____________________ 

Rukami si ich zakryla a vzlykala. ______________________________ 

On nám poslal tých ľudí. ____________________________________ 

Musím sa im poďakovať, či nie? _______________________________ 

 

Túlavé tenisky 

3. Doplň názvy miest, kde sa nachádza kostol sv. Mikuláša.  

____________________ Ľubovňa   _______________________ Mikuláš 

Kláštor pod _____________________   Bánovce nad _________________ 

Banská ________________________   Liptovský ____________________ 

Bra____________________________   __________________________ava 

Se_____________________________   Saz__________________________ 
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3. ročník 3

4. Na strane 25 je divadielko Užitočný anjelik. Pozorne si prečítaj text . Nakresli, ako by 

mohlo vyzerať javisko pre túto hru, keby ju hrala napr. vaša trieda či vaše stretko. 
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3. ročník 4

5. Jedna múdros ť hovorí: Kto rýchlo dáva, _________________________ _________ 

dokon čenie nájdeš v tajni čke. 

1. Meno jedného „Makovníka pomocníka“. 

2. Ako sa volá prípravné obdobie na Vianoce? 

3. Krajina, v ktorej pôsobil Chares de Foucauld. 

4. Priezvisko ilustrátorky knižky Dismasova cesta do raja. 

5. Ako sa volajú maľby na stenách, ktoré sa často nachádzajú v kostoloch? 

6. Aká je téma poštovej známky na budúci rok? 

7. Mamička Jána Krstiteľa. 

8. Čo odniesli deti zo základnej školy do Charity Shopu? 

9. Ktorá rehoľa v Bratislava za pomoci veriacich, pripravuje darčeky pre núdznych? 

10. Darovať po anglicky. 

11. Anjel, ktorý oznámil Márii, že sa stane Božou matkou. 

 

     1.                 

     2.                 

       3.                 

  4.                       

      5.                

   6.           X             

  7.                     

                

    8.                     

9.                            

     10.               

      11.                 
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3. ročník 5

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Janka Osvaldíková 
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