
3. ročník 1

 

 

 

Téma 

1. Rozšifruj slová a spoj ich s ich významom. 

zoraje - _______________________   prudký horský tok 

žáďd - ________________________   prírodná vodná nádrž 

raňpem - ______________________   kvapky padajúce na zem 

ikave - ________________________   vodný tok 

hens - ________________________   miesto, kde vyviera voda zo zeme 

syrnabit - ______________________   vločky 

kalob - ________________________   slaná voda 

oddápov - _____________________   voda alebo ľad v atmosfére 

mreo - ________________________   voľný pád vody z vyššieho miesta 

        na nižšie 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2

Písmenková polievka  

2. V nasledujúcich vetách sú pod čiarknuté zámená. Vieš ktoré slová nahradili? 

 

Napr.: Ty ešte uvidíš. - _____Tom___ 

O chvíľu z neho bola lodička, neskôr loďka... - _________________________________ 

Idem za tebou. - _________________________ 

Idem na ryba a ty stále robíš hluk. - ________________________________________ 

A než sa Ben stihol spamätať, bola z jeho lode len malá bodka na obzore. 

______________________________________ 

...zapichol doň konár ako lodný sťažeň... - ______________________________________ 

Benovo húknutie ho tak vyľakalo, že vyskočil... - _________________________________ 

...prestrčil mu koleso popod pazuchy. - ________________________________________ 

Uvidíš, že ti to pôjde samo. - ________________________________________________ 

 

3. Odpovede na tieto otázky nájdeš na strane 8. Odp ovedaj celou vetou. 

Na čo sa používa eukalyptové drevo? 

______________________________________________________________________________ 

Čo, okrem eukalyptov, pestuje Emanuel? 

______________________________________________________________________________ 

Prečo Emanuel nemá pumpy?  

______________________________________________________________________________ 

Koľko vody potrebuje Emanuelova škôlka? 

______________________________________________________________________________ 

Akú vzdialenosť prejde Emanuel od škôlky k vode a naspäť? 

______________________________________________________________________________ 

 
 

8 

5 

Strana 4 – 5 

 



3. ročník 3

Túlavé tenisky 

4. Niektoré slová sa schovali do rébusov. Vieš ktor é? 

Napr.: osobné zámeno + plť po česky = _____javor____ 

 

rímskymi číslami 501 + keď niekto niekomu viackrát ubližuje má veľa ...........= 

______________________________________________________ 

prvá slabika dievčenského mena (25.12.) + v závine je tvarohová............. = 

___________________________________ 

farebná tyčinka na pery (bez mäkčeňa) + druhá, nie tá =  

____________________________________ 

privlastňovacie zámeno (oni) + správca dediny (starší názov, len 1. slabika) = 

_______________________________________ 

zbavuje šupky + Kos obilie! (s dĺžňom) + 12 písmeno skrátenej abecedy =  

_______________________________________ 

 

5. Nakresli obrázok, do ktorého zahrnieš čo najviac športov zo strany 28 a 29. 

Obrázok môžeš posla ť aj do redakcie Rebríka. 
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3. ročník 4

6. V tajni čke sa dozvieš, aký nápis je v štátnom znaku Kanady.  

1. Ako sa volá región, v ktorom je obec Divín? 

2. Kvapka po anglicky 

3. Ján Mária Hofbauer vstúpil do rehole ... 

4. Ben na svoju loď použil starý... 

5. Šport, ktorý sa hrá na ľade. 

6.Pán hradu Divín sa volal Imrich ... 

7. Čím mal byť pôvodne Ján Mária  Hofbauer? 

8. Jeden z plaveckých štýlov. 

9. Emanuel sadí stromčeky na začiatku obdobia... 

10. Názov knihy, z ktorej je ukážka v Písmenkovej polievke. 

11. Kto sa snažil dobyť hrad Divín? 

 1.                     

    2.              

              

3.                           

 4.                  

  5.                   

 6.                  

              

  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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