
2. ročník 1 

 

 

Téma 

1. Prečítaj si zaujímavosti na celej dvojstrane a doplň vety: 

Naša najbližšia hviezda je _______________________________ . Poskytuje nám teplo a svetlo.  

Najteplejšia planéta v našej galaxii je ______________________________________ . Zároveň je 

našou najbližšou planétou. 

Najbližšie vesmírne teleso k našej Zemi je _________________________________ . Spôsobuje 

tiež príliv a odliv mora. 

Halleyho ___________________________________ je jednou z najžiarivejších. Obiehanie okolo 

____________________________-_______________ jej trvá približne 75 rokov. 

2. Vymysli, ako by vyzerala planéta podľa tvojich predstáv. Skús ju aj nakresliť: 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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2. ročník 2 

Písmenková polievka 

3. Poriadne si popozeraj celú dvojstranu. Vypíš z nej tieto informácie: 

 Ako sa volá autor textu? ________________________________________________________ 

 

 Ako sa volá ilustrátor textu? _____________________________________________________ 

 

 Aký má tento text nadpis? 

______________________________________________________________________________________ 

 Aký názov má kniha, z ktorej je vybraný tento text? 

______________________________________________________________________________________ 

 Kto asi bude vystupovať v príbehu? 

______________________________________________________________________________________ 

 Podľa teba to bude veselý, napínavý alebo smutný text? 

______________________________________________________________________________________ 

 Bude to reálny príbeh – ktorý by sa mohol naozaj stať? Alebo nereálny? 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Prečítaj si text a povedz, v čom si mal(a) pravdu a v čom si sa mýlil(a). Prejdi si 

najmä posledné tri otázky: 

 Aké postavy vystupujú v príbehu? 

______________________________________________________________________________________ 

 Bol to veselý, napínavý alebo smutný text? 

______________________________________________________________________________________ 

 Bol to reálny príbeh – ktorý by sa mohol naozaj stať? Alebo nereálny? 

______________________________________________________________________________________ 
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2. ročník 3 

5. Označ vety podľa toho, či sú pravdivé (P) alebo nepravdivé (N). Nepravdivé vety 

skús povedať správne. 

 

Rozprávka sa odohrala počas letných prázdnin. 

Vodník Janko vysekal dieru do ľadu, aby rybári mohli chytať ryby. 

Každú zimu mávajú zvieratká na rybníku klzisko. 

Jožko daroval Jarmilke korčule po svojej mamičke. 

Bobor všetkým skontroloval a nabrúsil korčule. 

Jarmilka stále pri korčuľovaní padala. 

Jarmilka bola výborná učiteľka a naučila zvieratká korčuľovať. 

Na vystúpenie krasokorčuliarov nikto neprišiel.  

Vymysli svoju vetu: 

______________________________________________________________________________________ 

  

6. Usporiadaj vety podľa toho, ako nasledovali za sebou.  

Ujo bobor nabrúsil korčule.   Vodník Jožko urobil na jazierku klzisko. 

 

Jarmilka nádherne tancuje, isto to skúsi aj na ľade. A možno naučí všetkých 

krasokorčuľovať. 

 

Na kurz sa prihlásilo veľa zvieratiek.  Diváci tlieskali a kričali im na slávu. 

 

Na konci kurzu Jarmilka zorganizovala vystúpenie, priam ľadovú revue. 

 

Jarmilka sa rýchlo naučila jazdiť, ale bola aj výborná učiteľka. 
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2. ročník 4 

7. Nakresli k rozprávke ilustráciu a podpíš sa ako ilustrátor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

   

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Makovníková 
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