Meno:_____________________________
Strana 2 – 3
Téma
1. Každý má svojho anjela strážcu. Aj ty máš anjela strážcu, aj tvoja maminka
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má anjela strážcu, aj ocinko má svojho anjela strážcu. Nakresli celú vašu
rodinu a každému členovi nakresli aj svojho strážneho anjela.

2. ročník
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Strana 4 – 5
Písmenková polievka
2. Prečítaj si príbeh Nečakaný vianočný list. Niektoré vety z príbehu sa roztrhli.
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Pomôž nájsť správne pokračovanie k začiatku vety.

Malý medvedík čistotný by si
zo všetkého najväčšmi želal len jedno:

- zrnká, lesné plody a inú potravu.

Spolu s kamarátmi vystrihoval
papierové hviezdy a

- povedala Pukova mama a všetci si
posadali k stolu.

Za svoju službu dostávali odmenu:

- Pre Puka, veľkého medvedíka čistotného.

Čo je to? Prehnalo sa to celkom blízko

- zdobil nimi okno.

A žasol, pretože na obálke bolo napísané

- tak rád by niekedy dostal list!

„A teraz oslávime Vianoce!“

- a pristálo tesne pri Pukových nohách.

3. Príbeh má autora aj ilustrátora. Napíš veľkými tlačenými písmenami meno a
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priezvisko autora a meno a priezvisko ilustrátora.

Autor: _______________________________________________________________

Ilustrátor: ____________________________________________________________

2. ročník
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4. Vieš, čo robí ilustrátor? Žltou pastelkou vyfarbi správnu odpoveď:

1
a Ilustrátor pomáha autorovi vymýšľať príbeh, je jeho pomocník.
b Ilustrátor je umelec, ktorý vytvára ilustrácie, teda obrázky k textu.
c Ilustrátor opravuje v texte gramatické chyby.
Strana 9
Svätý z ikony
5. To, že svätý Mikuláš poteší všetky dobré deti a obdaruje ich nejakou
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dobrotou, vedia snáď všetky deti. Avšak už máloktoré vedia niečo z jeho
života. Aj Reb a Rika by chceli spoznať život svätého Mikuláša, avšak niektoré
slová im z textu vypadli. Pomôž im správne doplniť slová do textu.

O živote svätého Mikuláša nevieme veľa. Aj to, čo je známe, je poznačené
rôznymi legendami. Dlhé roky bol ____________________________ v Myre
v Malej Ázii (dnešné Turecko). Zomrel okolo r. 345. Počas celého svojho
života preukazoval ____________________________a veľkodušne pomáhal
_______________________________________ . Preto ho ešte počas života
nazývali otcom sirôt, vdov a _________________________________. Svätý
Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v jeho biskupskom sídle v
_______________________________. V roku 1087 preniesli jeho ostatky do
talianskeho mesta __________________________. Preto na Východe okrem
6. decembra slávia jeho sviatok 9. mája, keď boli ______________________
uložené v Bari.
Vypadnuté slovíčka: ľuďom, Myre, biskupom, relikvie, chudobných, Bari,
milosrdenstvo
2. ročník
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6. Skús vyhľadať na internete nejaký kostol zasvätený svätému Mikulášovi.
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Popros o pomoc staršieho súrodenca, rodičov alebo sám napíš do
prehliadača tieto tri slová: KOSTOL SVATEHO MIKULASA.

Napíš aspoň jeden kostolík, ktorý sa ti podarilo vyhľadať, aj s mestom, v ktorom sa
nachádza:

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

24 – 18
17 – 12

11 – 6

5 a menej

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková

2. ročník
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