
3. ročník 1 

 

 

 

Písmenková polievka  

 

1. Napíš, čo znamenajú tieto slovné spojenia. 

 

zvučný štekot - _______________________________________________________________ 

podpichovať niekoho - _________________________________________________________ 

prehnať niečo - _______________________________________________________________ 

bolí ho jeho krutosť - __________________________________________________________ 

naježený Hugo - ______________________________________________________________ 

vysvetlil to bez obalu - _________________________________________________________ 

svižne hýbať labkami - _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2 

2. Z danej vety urob otázku tak, aby odpoveďou bolo podčiarknuté slovo. 

napr.: Čo len tak vysedávaš pod stromom? – Pod čím vysedávaš? (Pod stromom.) 

Má už dvanásť rokov, teda je taký psí deduško. 

______________________________________________________________________________________ 

Arči sa do hier na dvore veľmi nezapájal.  

______________________________________________________________________________________ 

Len som bol úprimný. 

______________________________________________________________________________________ 

Hugo sa nedal vyprovokovať. 

______________________________________________________________________________________ 

Dodovi pomaly vysvetľoval, že Arči nebol odjakživa ubolený a pomalý. 

______________________________________________________________________________________ 

Po týchto slovách sa Dodo naozaj zahanbil. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dve sliepky 

3. Prečítj si rozprávku Dve sliepky. Nakresli ilustráciu k tvojej obľúbenej rozprávke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Strana 8 

 

5 



3. ročník 3 

Spoznávame Slovensko 

4. Tu sú slová z textu Jánošíkove diery, len sa v nich písmenká trošku 

popremiestňovali. Zistíš, aké to boli slová? 

 

tysavieň - ____________________________________________________________________________ 

ňakyno - _____________________________________________________________________________ 

lamá tarfa - ___________________________________________________________________________ 

lénod rydie - __________________________________________________________________________ 

nétrvos - _____________________________________________________________________________ 

keľvý ceruzost - ______________________________________________________________________ 

5. Už v stredoveku vedeli, že ten, kto sa v mladosti neusiloval o dobro a čnosti, 

v starobe sa svojich ....... – dokončenie nájdeš v tajničke.  

1. Jeden z pokladov, ktoré môžete nájsť pri jesennej prechádzke. 

2. Autor príbehu Staručký Arči nie je na smiech sa volá Michal.... 

3. Aký strom sadil chlapec s dedkom na strane 2? 

4. Ako sa volá modlitba k Panne Márii, ktorú sa v októbri častejšie modlíme? 

5. Podľa svahilského príslovia ten, kto nepočúva rady starších sa ocitne v .... 

6. Ako sa volal nový Jánošíkov kamarát? 

7. Ako sa volal Abrahámov vnuk? 

8. Ktorej krajiny je svätá Nina patrónkou? 

9. Ktorý kráľ na radu Niny pozval misionárov do svojej krajiny? 

10. Ktorá potravina sa nepokazí a má neobmedzenú trvanlivosť? 

11. Akej farby sú lyžiarky na strane 5? 

12. Ako sa volá náš časopis? 

13. Za koľko strieborných predali bratia Jozefa do otroctva? 

14. Vrch vo Vysokých Tatrách i vo Veľkej Fatre majú rovnaký názov. Aký? 

15. Knižka o psíkoch Arči a Dodo sa volá ............. psíka Huga. 
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3. ročník 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

  

    

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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