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Téma
1. Trochu si precvičíme pamäť. Prečítaj si pozorne text, zakry ho, a skús na túto

7

časovú os napísať alebo nakresliť, ako postupne Pán Boh tvoril svet.
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1

2. ročník
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2. Ktorú časť stvorenstva máš najradšej? Voňavé kvietky, zvieratá, vesmír,

5

ľudí alebo ešte niečo iné? Porozmýšľaj a to najobľúbenejšie nakresli.

Strana 8
Zvieracia veľká päťka
3. Slon – lev – nosorožec – byvol – leopard: Poďme hádať hádanky:

5
 Ktoré zviera môžeme nazvať baletným majstrom,
lebo sa jeho päta nedotýka zeme?

_____________________________________

 Ktoré zviera vie skočiť do diaľky
vyše osem metrov?

_____________________________________

 Ktoré zviera má veľmi silnú
ale i citlivú kožu?

_____________________________________

 Ktoré stádovité zvieratá ochraňujú svojich slabších
členov tak, že okolo nich vytvoria kruh? _____________________________________
 Ktoré zviera dokáže vytrhnúť
celý strom alebo tŕnistý krík?
2. ročník

_____________________________________

2

4. Ktoré zvieratá žijúce na Slovensku sú tvoje najobľúbenejšie a zaradil by

15

si ich medzi svoju osobnú veľkú päťku? Môžeš ich nakresliť.

Strana 24
Zo Starého zákona
5. V súvislosti s príbehom zo Starého zákona sa aj do našej bežnej reči dostalo

5

takéto ustálené slovné spojenie: V JAME LEVOVEJ.
Vymysli 5 viet, v ktorých toto slovné spojenie použiješ. Jednu vetu aj napíš:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ročník

3

5. Prečítaj si príbeh a priraď k Danielovi vlastnosti a situácie, ktoré k nemu

6

patria – podčiarkni ich.

DANIEL
spravodlivý

čestný

klamár

správca

levy mu

ublížili
mal svojich bôžikov

múdry

mal jediného Boha

pochabý

lenivý

levy mu neublížili

šikovný

Strana 26
Spoznávame Slovensko
6. Doplňovačka

7
Slanický ____________________________, uprostred ktorého sa v tôni mohutných
stromoch ukrýva barokovo-klasicistický Kostol Povýšenia sv. Kríža, vznikol naozaj
netradične. Pri budovaní priehrady bolo zatopených __________________________
obcí. Jednou z nich bola aj obec___________________________ . Jej dominantou
bol práve kostol stojaci na _______________________________ mieste – na kopci.
Po zaplavení priehrady ostal kopec aj s kostolom nad hladinou vody a vytvoril tak
_______________________________________ .

kostole sa nachádza expozícia

tradičného ľudového _______________________________ a v jeho okolí je výstava
oravskej kamenárskej tvorby z

.a

. storočia. Slanický ostrov sa tak stal

ostrovom umenia a _____________________________________________ kultúry.

2. ročník

4

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
50 – 38

37 – 25

24 – 12

11 a menej
Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková
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