
3. ročník 1 

 

 

Písmenková polievka 

1. Ku každému písmenu slova „Vianoce“ napíš prídavné meno – aké sú Vianoce, 

ktoré začína daným písmenom. 

V - ________________________________________________________________ 

I - ________________________________________________________________ 

A - ________________________________________________________________ 

N - ________________________________________________________________ 

O - ________________________________________________________________ 

C - ________________________________________________________________ 

E - ________________________________________________________________ 

 

2. Nájdi v texte Nečakaný vianočný list slovo, ktoré má rovnaký alebo veľmi 

podobný význam, ako tieto slová. 

 

veľmi unavený - ______________________________     parapet - _____________________________ 

veľmi - ________________________________            počul - _________________________________ 

rýchlo prešlo okolo - _____________________________ pral- ______________________________ 

šmykol sa dolu - ___________________________  maličkému - _____________________________ 

roztvorila - ____________________________ zasmial sa - _____________________________ 

 

Meno:_____________________________ 
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3. ročník 2 

Byť koledník = byť poslaný! 

3. Predstav si, že si koledníkom Dobrej noviny. Navrhni plagát, ktorým oznámiš 

ľuďom, kedy budete koledovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypátrali sme pre teba 

4. Tu sú slová z textu: Aj mama chodí do školy, len si v nich písmenká sadli na iné 

miesta. Aj keď je tu viac slov, výsledkom je jedno slovo z textu. 

 

račí raj kk - __krajčírka__ 

kol ide cín -  _________________________________________________ 

stolík - ______________________________________________________ 

o ovci E - ____________________________________________________ 

oj trs - _______________________________________________________ 

noc má dosť - ________________________________________________ 

kazí z nákov - ________________________________________________ 

ej drob - _____________________________________________________ 
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3. ročník 3 

5. Wilhem Busch povedal: „Šťastie sa často rodí z malých vecí. Nešťastie ich...“ 

dokončenie nájdeš v tajničke. 

1. Anjel sa vo sne zjavil ... a povedal mu, že Mária bude mamou Božieho syna. 

2. Priezvisko Mary – mamy, ktorá sa vrátila do školy 

3. Puk bol medvedík ... 

4. Ktoré slovo pochádzajúce z gréčtiny znamená „posol“? 

5. Aké mince sa v minulosti razili v Kremnici? 

6. Ako sa volala krajina, z ktorej pochádzala Rút? 

7. Postava s korunou na hlave a plášťom prehodeným cez plecia. 

8. Čo zničilo betlehem zvieratkám z komiksu? 

9. Mesto, kde bol sv. Mikuláš biskupom. 

10. V ktorom štáte sa nachádza dedina Kapira? 

11. Čo si už Dominik z Hladovky číta sám? 

12. Mesto, z ktorého pochádzala Noemi.  

     1.                 

      2.              

 3.                      

    4.               

       5.             

    6.              

     7.             

    8.                  

    9.              

    10.                

   11.                 

12.                      

 
 

12 



3. ročník 4 

Pomôcka k úlohe č. 4: dobrej, domácnosť, koledníci, lístok, ovocie, stroj, zákazníkov  

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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