
3. ročník 1 

 

Písmenková polievka 

1. Z príbehu Dve sestry napíš osnovu a potom podľa nej prerozprávaj príbeh. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Nepozeraj do textu a odpovedz na otázky. Potom si podľa textu oprav chyby. 

Ktoré z papučových dvojčiat bolo odvážnejšie?. 

_____________________________________________________________________ 

Aké nepríjemnosti sa môžu udiať papučiam? (napíš aspoň dve) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Kto prvý zvykol vyjsť zo skrine? 

______________________________________________________________________ 

Odkiaľ vedela papuča o turistických topánkach? 

________________________________________________________________________

Kto išiel zobudiť nohy? 

________________________________________________________________________ 
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3. ročník 2 

Spoznávame Slovensko 

3. Zisti, v ktorých slovách sa poprehadzovali písmenká! 

céjarek tielcep – ____________________________________________________ 

úvoľské chrvy – ____________________________________________________ 

urjaj zotru – _______________________________________________________ 

randeku - _________________________________________________________ 

ker a zvon to šťur (je to jedno slovo) - ______________________________________ 

 

4. Vyskúšaj si, ako sa robí tajnička. Premysli si slová, ktoré majú v sebe písmenká  

CH L I E B (nemusia byť iba na začiatku slova). Potom tie slová skús povedať inak, 

opísať ich alebo nakresliť. 

1.      ch       

2.      l       

3.      i       

4.      e       

5.      b       

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. ročník 3 

5. Navrhni obálku svojej obľúbenej knihy. Nezabudni, že tam byť názov knihy 

a autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. O hodnote chleba 

Anglický novinár raz kúpil bochník chleba a na najrušnejších križovatkách svetových 

veľkomiest ho ponúkal za hodinu práce. Aké boli výsledky jeho pokusu? 

• V Hamburgu (Nemecko) ho vysmiali. 

• V New Yorku (USA) ho zatkla polícia. 

• V Nigérii (štát v Afrike) sa mu ponúklo veľa osôb pracovať zaň .... (tajnička 

s číslami) 

• V Dillí (India) sa mu prihlásili stovky osôb, ktoré boli ochotné pracovať za chlieb .... 

(tajnička s písmenkami) 

1. Kto napadol hrad Lietava? 

2. Pomenovanie tradičného chleba v Etiópii. 

3. Meno proroka, ktorý napomínal izraelského kráľa Achaba. 

4. Názov jaskyne, kde žil sv. Ján Klimak. 

5. Ako sa volal muž, ktorý pomáhal Pánu Ježišovi niesť kríž? 

6. Čím sa potiera chlieb pred aj po upečení? 

7. Priezvisko ilustrátora knihy Ja nechcem byť mimozemšťan a iné príbehy. 

8. Ako voláme činnosť, keď chlieb dávame do pece? 

9.  Koľko dní a nocí sa Pán Ježiš postil na púšti? 
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3. ročník 4 

A. Jedna z aktivít na hrade Lietava: .... rozprávkovým lesom. 

B. Ako vieme povedať jedným slovom – Nech sa tak stane? (je to súčasť modlitby) 

C. Ako sa volá bežné jedlo v Keni, ktoré sa pripravujem z kukuričnej alebo maniokovej 
múky? 

D. Radšej kúsok chleba s ....... srdcom ako hojnosť jedla so smútkom. (Africké príslovie) 

E. Ako sa po latinsky povie (do) neba? (odpoveď nájdeš v jednej z úloh Rebríka) 

F. .... zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom 

G. Čo nemali použiť Baálvovi proroci pri obete Baálovi a Eliáš pri obete Bohu? 
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3. ročník 5 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

  

    

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Osvaldíková 
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