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1. Poriadne si popozeraj celú dvojstranu a prečítaj si aj výroky detí. Potom časopis
odlož a ku každej vete vyfarbi správnu tváričku:
= pravda, ☹ = nepravda
Chlapci hrajú futbal a je medzi nimi aj jeden nevidiaci.

☹

Na dvojstrane je aj chlapec na vozíčku.

☹

Na pódiu vystupujú deti v krojoch.

☹

Dve dievčatá sa naťahujú o loptu.

☹

V parku sú aj holuby.

☹

Medzi deťmi behá voľne pustený pes.

☹

2. Vymysli vlastnú úlohu:

2
____________________________________________________________________

2. ročník

1

Strana 4 – 5
Písmenková polievka
3. Vypočuj si alebo prečítaj text Plávať proti prúdu je ťažké. Nakresli alebo napíš,

5

aké zvieratá sa vyskytujú v texte. Pamätáš si aj niektoré mená?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Priraď slovo k jeho významu. Vieš tieto slová nájsť aj v texte?

5
mlok

prúd

plutva

odmlčať sa

vodný vír

_______________________ - obojživelník podobný jašterici
_______________________ - pohyb vody pohybujúci sa jedným smerom
_______________________ - plávací ústroj rýb
_______________________ - prudký krúživý pohyb vody okolo zvislej osi
_______________________ - prestať hovoriť, stíchnuť

2. ročník

2

5. Vysvetli vlastnými slovami, čo znamenajú tieto vety. Porozmýšľaj, kto tú vetu

4

povedal alebo koho sa týka.
o „Už sa teším, ako tomu prúdu ukážeme.“
__________________________________________________________________
o Spoločne prerážali vlny a kúsok po kúsku sa posúvali smerom k cieľu, ktorý bol ešte
v nedohľadne.
__________________________________________________________________
o Zrazu ich začalo čosi silno vťahovať do prudkého vodného kolotoča.
__________________________________________________________________
o „Hrýzlo ma totiž svedomie.“
__________________________________________________________________

5

6. Nakresli Lydke mamu (alebo rovno celú rodinu), po ktorej tak veľmi túži.

2. ročník

3

7. Prelistuj si celý časopis Rebrík a nájdi rubriku, ktorá sa ti najviac páči. Napíš jej

5

názov a čo ťa najviac zaujalo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
32 – 24

23 – 16

15 – 8
7 a menej

Vypracovala: Mgr. Daniela Makovníková

2. ročník
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