
3. ročník 1 

 

 

 

Téma 

1. Napíš mená aspoň piatich svätých alebo blahoslavených ľudí. Zelenou farbičkou 

zakrúžkuj toho, na ktorého sa chceš najviac podobať a modrou toho, o kom vieš 

najviac. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2 

Písmenková polievka 

2. Vety z príbehu nájdi v texte a napíš, akým slovom by sme mohli nahradiť 

podčiarknuté slová (sú to zámená, ale o tých sa budete učiť neskôr ) 

napr.: Pani učiteľka zbystrí zrak a sleduje, čo sa to k nám blíži. k pani učiteľke sove a jej 

žiakom 

Čo vás k nám privádza?  

 

_____________________________________________________________________________________

Mohli by sme si u vás na chvíľu oddýchnuť?  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Asi je to ich hovorkyňa, pomyslím si.  

 

_____________________________________________________________________________________

Môžeme ich stavať znovu.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Určite je rada, že nám môže niečo nové a zaujímavé vysvetliť.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

A na čo vám je peľ?  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Aj my si robíme zásoby na zimu...  

 

_____________________________________________________________________________________ 

A niekedy ho potrebujú viac.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

My sa však s nimi o med rady podelíme...     

 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. ročník 3 

Spoznávame Slovensko 

3. Teraz matematika z Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

_________________________________    –   ___________________  =  ____________________ 

roky, v ktorých v jaskyni trénoval Karol Divín  počet druhov netopierov 

 

____________________________       +     _____________________  =  ____________________ 

rok, kedy bola jaskyňa zaradená        rok, dokedy sa v jaskyni  

 do svetového prírodného dedičstva         korčuľovala verejnosť 

 

_______________________________________      –     _________________  =  _________________ 

rok, kedy do jaskyne zaviedli elektrické osvetlenie   rok objavenia jaskyne 

 

Vypátrali sme pre teba 

4. Pravdivé vety o františkánoch označ veselým smajlíkom a nepravdivé smutným. 

Nepravdivé vety oprav.  

Rehoľu menších bratov františkánov založil svätý Dominik. 

______________________________________________________________________________________ 

Na začiatku noviciátu muž, ktorý chce vstúpiť k františkánom, dostane nové meno. 

______________________________________________________________________________________ 

Bratia františkáni sa iba modlia a slávia svätú omšu. 

______________________________________________________________________________________ 

V kláštornom kostole majú tetu kostolníčku. 

______________________________________________________________________________________ 

Bratia františkáni nemajú radi šport a veselé hry. 

______________________________________________________________________________________ 

Skúšobný rok v reholi sa volá noviciát.  

______________________________________________________________________________________ 

Františkáni nemajú záujem o chudobných ľudí. 

______________________________________________________________________________________ 
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3. ročník 4 

5. Karl Heinrich Waggerl – rakúsky spisovateľ – povedal: „Pros Pána Boha 

o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ........“ Dokončenie nájdeš v tajničke  

1. Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnom parku Slovenský... 

2. 28. augusta má sviatok sv. ..... 

3. Jeden z ugandských mučeníkov bol Karol .... 

4. Meno, ktoré pri krste dostal sv. Jozafát, 

5. Ako sa volal Mojžišov brat? 

6. V strede Rebríka je návod, ako si vyrobiť ... 

7. Aká pivnica sa nachádza v Dobšinskej ľadovej jaskyni? 

8. Mesto v ktorom sa narodil sv. Jozafát Kuncevič. 

9. Čo veľmi radi kŕmia bratia františkáni? (pomôcka: pomôž si názvom hry) 

10. Vrch, na ktorom boli popravení ugandskí mučeníci. 

11. Objaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne 

12. Panovník v starom Egypte 

13. Nakupovanie potrebných vecí pre ľudí v karanténe začal františkán brat ... 

    
1.       

    

   
2.                 

            

    
3.              

 

      
4.       

  

            

    
5.         

   
6.               

    

            
7.                 

   

 
8.                   

 

   
9.           

   

 
10.                   

 
 

11.               
   

   
12.             

  

    
13.           
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3. ročník 5 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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