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1. Poriadne si prečítaj a popozeraj celú dvojstranu. Správne spoj, čo má kto na
starosti pri príprave časopisu Rebrík. Vyfarbi tú prácu, ktorá by ťa najviac bavila :).

Šéfredaktorka

spoločne tvoria obsah čísla, ktoré je
venované vždy nejakej inej téme.

Grafik

zhromaždí všetky články.

Ilustrátori

doplnia text výstižnými kresbami.

Redaktori

opravuje chyby v textoch.

Odborníci z expertnej skupiny

poukladá (zalomí) všetko na jednotlivé
strany a po kontrole pošle časopis na tlač
do tlačiarne.

Jazyková korektorka

skontrolujú správnosť a
zrozumiteľnosť celého obsahu.

2. ročník
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2. Na dvojstrane pohľadaj tieto
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čísla a napíš ich slovom:

Koľkého mája oslavuje Rebrík narodeniny? ____________________________________________
Koľko rokov má časopis Rebrík? ______________________________________________________
Na ktorej strane (z tejto dvojstrany) sa spomína slovenský jazyk? _______________________
Koľko ľudí je zobrazených na celej dvojstrane? _________________________________________
Koľko počítačov sa nachádza na celej dvojstrane? _____________________________________
Koľko strán má celý časopis Rebrík? __________________________________________________

3. Vymysli vlastnú úlohu:

2
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________?

3

4. Čísla z 2. úlohy vpíš do balónov tak, že ich zoradíš od najväčšieho po najmenšie:

2. ročník
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2

5. Prelistuj Rebrík a povedz (alebo napíš), ktorá strana alebo rubrika ťa v tomto čísle
najviac zaujala a prečo:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Strana 4 – 5
Písmenková polievka

6

6. Prečítaj si rozprávku a vyznač slová, ktoré sú pre teba nové. Čo by mohli
znamenať? Nakresli, ako si predstavuješ:

mušie krídla v kyslej omáčke

2. ročník

kokón

3

7. Aký robot alebo vynález by sa vám zišiel doma? Nakresli tvoj návrh a napíš, čo by
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všetko dokázal:

2. ročník
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8. Nájdi v texte rôzne druhy viet (oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu, želaciu
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a zvolaciu). Boli tam všetky? Prečítaj ich nahlas!
Vymysli rozkazovaciu, želaciu a zvolaciu vetu, ktoré by si povedal(a) vášmu
domácemu robotovi:
Rozkazovacia veta:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Želacia veta: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Zvolacia veta: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

36 – 27
26 – 18

17 – 9
8 a menej

Vypracovala: Mgr. Daniela Makovníková
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