
3. ročník 1

 

 

Téma 

1. Pospájaj, čo patrí k sebe. Ak treba, pomoc nájdeš na stranách 2 a 3. 

Jazzový spevák      Príchod vlaku 

1932       prvý zvukový film 

cválajúci kôň      Thomas Alva Edison 

Blatnica pri Martine     kamera 

90 sekúnd premietania     zoopraxiskop 

konský záprah      Flowers and Trees 

bratia Lumiérovci      Jánošík 

 

Písmenková polievka 

2. Napíš rýmované štvorveršie o filme, ktorý sa ti páči. Ak chceš, svoju básni čku 

môžeš posla ť do redakcie Rebríka. 
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3. ročník 2

Túlavé tenisky  

3. Ktorým rohá čskym vrchom sa poprehadzovali písmená? 

opachaľ -______________________________________________________________________ 

lovovce - ______________________________________________________________________ 

nalítas - ______________________________________________________________________ 

konívab -______________________________________________________________________ 

náslepá - ______________________________________________________________________ 

vlčiaplé - ______________________________________________________________________ 

 

Vypátrali sme pre teba 

4. Postupnos ť, ako vznikal film Nie čo naviac sa trochu pomiešal. Daj tieto body do 

správneho poradia. 

__________ - mixovanie zvuku a hudby 

__________ - zoznámenie sa s Dorotkou a jej rodinou 

__________ - hotový film 

__________ - strihanie filmu 

_________ - sprevádzanie doma, v škole, v divadle... 

_________ - tvorba hudby k filmu 

5. Navrhni plagát, ktorý pozve obyvate ľov tvojej obce na film Niečo naviac. 
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3. ročník 3

6. Keby ste si v roku ............ chceli urobi ť triednu fotografiu jedným z prvých 

fotoaparátov, museli by ste ....................... ............................ (tajni čka) stá ť bez 

pohnutia pred 

objektívom. 

1. – Mesto, kde sa 
narodil svätý Arnold 
Janssen 

2. – Do ktorého mesta 
išiel Šavol, keď ho 
oslepilo žiarivé 
svetlo? 

3. – Evanjelista, 
ktorého symbol je lev. 

4. – Metla po anglicky 

5. – Ako sa volajú 
štyri plesá v Roháčoch? 

6. – Knižka, v ktorej rýchlim listovaním vytvoríme dojem pohybu nakreslenej postavičky 

7. – Roháče sú ___________ Tatry 

8. – Priezvisko režiséra filmu Niečo naviac. 

9. – Krajina, pre ktorú sa bude tento rok koledovať v Dobrej novine 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

   

 

Vypracovala: Mgr. Janka Osvaldíková 
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