
 

 

 

Téma 

1. Pozorne si prečítaj krátke životné príbehy štyroch ľudí. Potom už ľahko 

pospájaš slová so správnym menom. 

 

 

 

 

sv. Jozef Kupertínsky 

 

 

 

 

Henry Ford 

 

 

 

jedinečnosť vo svete vedy 

lietanie 

záujem o stroje 

choroba 

priateľstvo s kravičkami 

život na farme 

nové objavy 

františkáni 

nižšia cena áut 

nedostatočné vzdelanie 

prehra bola úspechom 

študujúca sestra 

 

 

 

Maria Curie-Sklodowská 

 

 

 

 

Michael Edwards 

 

 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2 

Písmenková polievka 

2. Písmenková polievka je plná básničiek. Za pomlčku napíš slovo, ktoré sa 

s daným slovom rýmuje.  

 

abeceda –  __________________________  gombík – ________________________________ 

myš –  _______________________________  srnka –  _________________________________ 

polievočka –  ________________________  rúško –  _________________________________ 

 

Spoznávame Slovensko 

3. Je to pravda? Ak nie, chybný údaj prečiarkni a napíš ho správne.  

Spišský hrad patrí medzi najväčšie na svete. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

Od roku 1993 je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESKO. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

Celý hrad je zložený z troch hradov. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

Okolo horného hradu bola priekopa a brána mala padací most. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

Na hrade bola hlboká studňa. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

Martinovi sa páčili zbrane a mamičke hradná kuchyňa. 

áno – nie _____________________________________________________________________________ 

V Spišskej Kapitule je Dóm sv. Martina. 

áno – nie ____________________________________________________________________________ 
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3. ročník 3 

4. Začína sa školský rok. Pre povzbudenie ti prinášame vetu, ktorú povedal rímsky 

básnik Horatius, ktorý žil pár desaťročí pred narodením Pána Ježiša. 

 „Náročné (ťažké) veci .........“ dokončenie je v tajničke. 

1. Čo je odmenou šaša 

Tibora za kotrmelce? 

2. Farba, ktorej je na úvodnej 

strane na palete najmenej. 

3. Čím bol otec Jána 

Zlatoústeho? 

4. Kto sú Samuel Eto´o 

a Didier Drogba? 

5. Ako sa volal škriatok, ktorý 

sa bál tmy? 

6. Boh sľúbil Abrahámovi, že 

bude mať toľko detí, koľko je 

.... 

7. Ako sa volá dedinka, kde 

učí najlepší učiteľ na svete 

z roku 2019? 

8. Akú noc môžete zažiť na 

Spišskom hrade? 

9. Mesto, kam preniesli 

v roku 438 telo Jána 

Zlatoústeho. 

10. K akému vtákovi 

prirovnali diváci Michaela 

Edwardsa? 

11. Čo bolo v sude, v ktorom 

si muž priviedol späť svoju 

ženu zo Spišského hradu? 

12. Čo vyrobil Boris Peknuša 

so starkým pre mamičku? 

13. Z kôry ktorého stromu 

mohli byť vyrobené dosky 

zošita, ktorý dostal škriatok 

Guľôčka? 

14. Farba auta Henryho 

Forda na obrázku. 

15. Akej farby je stužka na medailu čakateľa Združenia mariánskej mládeže? 

16. Reb by chcel byť slávny ... 

17. Aké motorky jazdia v Keni, Ugande, Rwande, Kongu či v Tanzánii? 

18. Ako sa volala Abrahámova manželka? 

19. Koľko kvetou natrhala Červená Čiapočka pre starú mamu v príbehu na strane 13? 

20. Aké je krstné meno autora básničiek v Písmenkovej polievke? 

21. Panna Mária sa zjavila vincentke sestre Kataríne ..... 
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3. ročník 4 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

  

    

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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10 a menej 


