
4. ročník 1 

 

 

Téma 

1. K činnosti doplň názov profesie.  

________________________________________ - navrhuje a prípadne aj šije kostýmy 

________________________________________ - píše divadelné hry alebo upravuje iné diela 

do divadelnej podoby 

________________________________________ - upozorňuje hercov, kedy majú ísť na javisko, 

dáva pokyny osvetľovačom, keď treba zmeniť osvetlenie ... 

________________________________________ - pomáha hercom, keď zabudli text 

____________________________________- rozhoduje o tom, ktoré hry sa v divadle budú hrať 

________________________________________ - sleduje hru a na záver tlieska hercom 

________________________________________ - vďaka nemu t na javisku vyzerá ako v dračej 

jaskyni alebo ako na námestí. 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2 

Písmenková polievka 

2. Vysvetli čo znamenajú podčiarknuté slová a slovné spojenie. Niekedy stačí 

napísať synonymum – slovo, ktoré má rovnaký alebo veľmi podobný význam. 

 

„Pakuj sa mi z očí,“ nahneval sa bača. - ________________________________________________ 

Neprekážaj, Bodrík, dosť už bolo trov! - ________________________________________________ 

dávno, čo si púšťal zuby do lotrov. - ____________________________________________________ 

Načo sú mne, povedz, tvoje mrákoty? - ________________________________________________ 

Nechyroval predtým nikdy o takom. - ___________________________________________________ 

Nuž tam iba ležal ako na mučení, - ____________________________________________________ 

ku košiaru lezie starý známy – vlk. - ____________________________________________________ 

pri senníku kdesi chrápal ako tĺk. - _____________________________________________________ 

„Začal blázon šetriť, ostal bez gatí!“ - __________________________________________________ 

Celé roky strážil ako oko v hlave - _____________________________________________________ 

 

Spoznávame Slovensko 

3. Odpovedz na otázky.  

Koľko brán mala stará Bratislava a ako sa volali? 

_________________________________________________________________________ 

Ako sa volala kráľovná, ktorá bola korunovaná v Bratislave?  

_________________________________________________________________________ 

Podľa čoho zistíš, že kráčaš po miestach, kadiaľ  prechádzal korunovačný sprievod? 

_________________________________________________________________________ 

Ktorá rieka sa vlieva do ktorej neďaleko Bratislavy? 

_________________________________________________________________________ 

Ako sa volá vrch v Malých Karpatoch, na ktorom je televízna veža? 

_________________________________________________________________________ 
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4. ročník 3 

Vypátrali sme pre teba 

4. Predstav si, že sa muzikál Keď Mária bola malá má hrať v divadle, v ktorom 

pracuješ. Navrhni kostýmy pre Máriu a jej rodičov – Joachima a Annu alebo navrhni, 

ako by mohli vyzerať kulisy. 
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4. ročník 4 

5. V Dóme sv. Martina v Bratislave bolo korunovaných 10 uhorských kráľov, jedna 

uhorská kráľovná a 8 ... to ti prezradí tajnička. 

1. Čo má dievčatko na obálke na 

hlave? 

2. Priezvisko ilustrátora knihy 

Koza rohatá a iné rozprávky. 

3. Aké bolo skutočné priezvisko 

Schöne Náciho? 

4. Markova (Marek Križin) 

spomienka z detstva bola na 

............ piatok. 

5. Ako sa volal pes, ktorý nahradil 

Bodríka? 

6. Z ktorého mesta boli deti, ktoré 

skoro ráno išli do Bratislavy na 

koncert s názvom Integrácia? 

7. Ako inak sa nazývajú modlitby 

veriacich? 

8. Človek, ktorý v divadle 

premení tvár herca napríklad na 

tvár vodníka. 

9. Aký musí byť materiál, aby bol 

vhodný na výrobu čeleniek? 

10. Kam išiel muž, keď ho 

prepadli zbojníci (príbeh 

O milosrdnom Samaritánovi)? 

11. Pod osvetľovačom na strane 2 je ..... 

12. Dedinka v Etiópii, kde deti nacvičujú rôzne divadlá. 

13. Brat apoštola Jakuba 

14. V nedeľu na svätej omši sa medzi prvým a druhým čítaním číta alebo spieva .... 

15. V ktorom mesiaci sa Klára vybrala s mamičkou na večernú prechádzku po starej 

Bratislave? 

16. Krstné meno autora textu: Starý Bodrík a vlk. 

17. Ako sa volá hudobná skupina, ktorá doprevádza muzikál Keď Mária bola malá? 

18. Ako sa volal otec apoštolov Jakuba a Jána? 

19. Kto bol Drahoš v divadle O milosrdnom Samaritánovi? 

1.                   

 2.                

  3.               

   4.              

 5.                

6.                   

  7.                

  8.                

  9.              

 10.                 

            

 11.                

    12.             

   13.            

     14.           

    15.               

   16.              

    17.             

  18.                 

  19.              
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4. ročník 5 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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