
3. ročník 1 

 

Téma 

1. Napíš, čo bolo v ktorý deň stvorené. Potom to skontroluj podľa článku. 

vtáci –  __________  štvornohé zvieratá – __________  kvety –  __________  

hviezdy –  __________  slnko –   __________ človek – __________  

tma –   __________  ryby –   __________ stromy –  __________

   

Písmenková polievka 

2. Z viet utvor otázku tak, aby podčiarknuté slovo bolo odpoveďou. 

Z otvorených kuchýň sa drali vône jedál. 

____________________________________________________________________________________ 

Ale ona nerada pečie. 

____________________________________________________________________________________ 

Sabínka skoro šprintovala. 

____________________________________________________________________________________ 

Strašne sa jej tá rýchlosť páčila. 

____________________________________________________________________________________ 

Tá rýchlosť bola naozaj krásna. 

____________________________________________________________________________________ 

Zdalo sa jej, že sa stáva vtáčikom. 

____________________________________________________________________________________ 

Zboku uvidela hojdačku pre dvoch. 

____________________________________________________________________________________ 

Jej nohy bezvládne viseli vo vzduchu ako paličky. 

____________________________________________________________________________________ 
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3. ročník 2 

3. Ak máš pozorne prečítaný text, potom odpovedať na nasledujúce otázky bude pre 

teba hračka. 

Aké ovocie sa dáva do mákvirágu? 

____________________________________________________________________________________ 

Kto sa učil francúzsky a kto maďarsky? 

____________________________________________________________________________________ 

Ktorá zelenina sa spomína v texte?  

____________________________________________________________________________________ 

Čo vyzeralo ako zlaté nite? 

____________________________________________________________________________________ 

Kto mal koho počúvať a prečo? 

____________________________________________________________________________________ 

Čo mala robiť Grétky na hojdačke? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Nakresli hojdačku, na ktorej sa dievčatá hojdali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

 

 

 



3. ročník 3 

Spoznávame Slovensko 

5. Je to pravda alebo nie? To musíš rozhodnúť ty. Nepravdivé informácie oprav. 

Na Slovensku máme Oravskú priehradu.       

____________________________________________________________________________________ 

Je to druhá najväčšia priehrada na Slovensku.       

____________________________________________________________________________________ 

Priehrada zatopila päť dedín.         

____________________________________________________________________________________ 

Je na nej Slaný ostrov.          

____________________________________________________________________________________ 

Na ostrove postavili kostol.         

____________________________________________________________________________________ 

V kostole na ostrove sa slúžia sväté omše.       

____________________________________________________________________________________ 

V Brazílii (v meste Rio de Janeiro) majú kópiu sochy zo Slovenska.   

____________________________________________________________________________________ 

Na Slovensku sa nachádza dedina Zubrohlava.       

____________________________________________________________________________________ 

 

Vypátrali sme pre teba: 

6. Nakresli Braňa Molnára ako pracuje vo svojej „kancelárii“ alebo ako sa snaží 

odfotiť niektorého živočícha. 
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3. ročník 4 

7. Svätý František z Assisi povedal: „Boh je radosť. Preto pred svoj dom....“ 

Dokončenie nájdeš v tajničke. 

1. Kto zo zvieracej päťky najďalej doskočí? 

2. Kto alebo čo pozrelo Braňovi Molnárovi priamo do kamery? 

3. Koho mal strážiť Guľôčka v komikse? 

4. Koľko ľudí je nakreslených na stranách 2 a 3 (Reba Rika sa nerátajú )? 

5. Pod ako horou stojí Hviezdoslavova horáreň? 

6. Kto z veľkej zvieracej päťky chodí po špičkách?  

7. Ako sa volal kráľ, ktorý dal Daniela hodiť levom? 

8. Ako sa volá tretie štádium vývoja motýľa? 

9. Čo na oblohe mení svoj tvar? 

10. Aké meno dostala sestra Zdenka pri krste? 

11. Knižka z Písmenkovej polievky sa volá Sabínkine...... 

12. Ako sa volali sestry, ktoré žalovali na dievčatá v príbehu  Deň ako stvorený na 
lietanie? 

13. Ako sa volá syseľ, o ktorom je natočený film? 

  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.    
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