
4. ročník 1 

 

 

 

Písmenková polievka 

1. Napíš slová, ktoré sa rýmujú s nasledujúcimi slovami: 

mucha - ______________________________________________ 

komár - ______________________________________________ 

mravec - _____________________________________________ 

motýľ - ______________________________________________ 

pavúk - ______________________________________________ 

chrobák - ____________________________________________ 

stonožka - ____________________________________________ 

 

2. Z úlohy 1 si vyber jednu dvojicu a skús napísať krátku dvojveršovú 

(štvorveršovú, šesťveršovú...) básničku. Keď sa ti bude veľmi páčiť, pošli nám ju 

do Rebríka. Potešíme sa jej. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2 

Zvedavka Zvedavá na kúsku reči 

3. Poznáš odpovede na otázky o plavkách?  

Kde a kedy sa objavili prvé plavky? 

______________________________________________________________________________ 

Z čoho sa vyrábajú súčasné plavky?  

______________________________________________________________________________ 

Ako sa treba starať o plavky?  

______________________________________________________________________________ 

 

Spoznávame Slovensko 

4. Rozšifruj slová. Všetky sú z textu o Kráľovej studni. 

 

roksodet - _________________________________________ 

kurácet - __________________________________________ 

rasté rohy - ________________________________________ 

žraník - ___________________________________________ 

jamavore laska - ___________________________________ 

roľavák daňtus - ___________________________________ 

jamte krovín - ______________________________________ 
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4. ročník 3 

5. Nakresli svoj návrh na lampión do martinského lampiónového sprievodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



4. ročník 4 

6. Už v stredoveku ľudia zvykli hovoriť: Sanitas est bonum non cognitum nisi 

perditum. V preklade z latinčiny to znamená: Zdravie je dobro, o ktorom nevieme... 

Dokončenie nájdeš v tajničke. 

1. Do afrických dedín, ktoré sú ďaleko od miest, kde sú nemocnice, chodieva mobilná ..... 

2. Hviezda Severka je 
súčasťou súhvezdia 
........ voz. 

3. Kráľova studňa bol 
vyhlásená za Park ...... 
oblohy. 

4. Mesto, v ktorom sa  
koná lampiónový 
sprievod na sviatok sv. 
Martina. 

5. Mesto, ktoré chcel 
dobyť Juraj Rákoczi. 

6. Krajina, kde Dobrá 
noviny podporila vznik 
nemocnice Cure 
v meste Mbale. 

7. Krajina, v ktorej sa 
nachádza mesto 
Loyola.  

8. Ktoré plavky bývajú 
dvojdielne? 

9. Ako sa volá 
slávnostný spev, ktorý 
spievame alebo 
recitujeme v nedeľu 
a vo sviatky (okrem 
adventného a pôstneho 
obdobia)? 

10. Ako sa volal 
Ježišov priateľ, ktorý 
zomrel a Ježiš ho 
vzkriesil? 

11. Zubár po anglicky. 

12. Jedno zo slov 
v názve knihy, z ktorej 
je ukážka v Písmenkovej polievke. 

13. O čo sa hádali traja pastieri v povesti o Kráľovej studni? 

14. Ako sa volal pápež, ktorý vyhlásil Ignáca z Loyoly za svätého? 

1.                  

  2.             

    3.             

           

  4.                 

    5.             

           

  6.               

7.                     

  8.               

  9.               

    10.            

  11.                

   12.              

  13.               

   14.              
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4. ročník 5 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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