
2. ročník 1 

 

 

Písmenková polievka 

1. Prečítali ste si príbeh? Tak sa otestujte v tomto kvíze. Nájdi správnu 

odpoveď  

 Krstné meno autorky je  a) Olívia. 

b) Mária. 

c) Hedviga. 

 Bertil je    a) malý chlapček. 

b) kocúrik. 

c) škriatok. 

 Nosí oblečené   a) zelené nohavice a zelený kabát. 

b) bielu nočnú košeľu. 

c) farebné pyžamko.  

 Pipo a Olívia sú   a) vtáčiky. 

b) myšky. 

c) mušky.  

 Prišli zo     a) zeleného domu. 

b) žltého domu. 

c) červeného domu. 

 

Meno:_____________________________ 
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2. ročník 2 

2. Po po prečítaní príbehu vieme povedať, aké sú vlastnosti škriatka Bertila 

a dvoch myšiek, aj keď sa v úryvku priamo nespomínajú. Zamysli sa a 

skús povedať aspoň tri vlastnosti.  

 

Bertil je    

______________________________________________________________       

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Pipo a Olívia sú         

______________________________________________________________       

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Keby si ty bol ilustrátor, aký obrázok by si k úryvku nakreslil?  
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2. ročník 3 

Svätý z ikony 

4. Svätý Šarbel Makhluf pochádzal z Libanonu, bol kňazom a pustovníkom. 

Čo ťa oslovilo z jeho životopisu? 

___________________________________________________________________       

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Mnoho veriacich aj neveriacich bolo na jeho príhovor uzdravených na 

tele i na duši. Za koho alebo za čo by si chcel prosiť ty?  

___________________________________________________________________       

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Zo Starého zákona 

6. Pravda alebo nepravda. Prečítaj si príbeh o Jonášovi a bude sa ti ľahko 

rozhodovať. Správnu tváričku vyfarbi.  

Jonáš dostal prorockú úlohu od Boha. Ale nechcelo sa mu poslúchnu        ☹ 

Choď do Babylonu a oznám im, že sa mi nepáčia ich zlé skutky.    ☹ 

Nastúpil na loď, ktorá šla opačným smerom.        ☹ 

Boh ho našiel a zoslal veľkú búrku.         ☹ 

Spolucestujúci ho skryli do podpalubia a potom prestala búrka.     ☹ 

Loď stroskotala a našli ju práve v meste Ninive.       ☹ 

Ninivčania začali robiť pokánie a Boh sa nad nimi zľutoval.      ☹ 
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2. ročník 4 

Spoznávame Slovensko  

7. Doplňovačka 

Smolenický kras patrí medzi obľúbené turisticko-rekreačné oblasti __________________ 

Karpát. Okrem návštevy  _________________________ zámku možno podniknúť viacero 

pekných túr – napríklad na najvyšší vrch Malých Karpát ____________________________ 

na zrúcaninu Ostrý Kameň či k jaskyni ___________________________________________ , 

ktorá sa nachádza v rekreačnej oblasti Jahodník. V okolí Smoleníc sú dostupné aj 

_______________________________ františkánskeho kláštora ____________________________ 

hrad Červený Kameň alebo renesančný ___________________________ v Dolnej Krupej.   

 

Vypátrali sme pre teba 

8. Rozsypali sa nám vety. Pomôž nám ich poskladať.  

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

 

  

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková 

Každoročne sa po sviatku Najsvätejšej 

Trojice slávi sviatok.....              ...... Tela a Krvi Pána Ježiša. 

Ľudovo ho nazývame..........                                                     

....... s eucharistickými procesiami a 

tradíciou stavania oltárikov. 

Pripomíname si tajomstvo..........                       ....... Najsvätejšieho Tela a Krvi.                                           

Tento sviatok je spojený.............                       ...... Božie telo.  

38 – 29 

28 – 19 

 

18 – 9 

 

8 a menej 
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