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Písmenková polievka
1. Vedieť klásť otázky je pre čitateľa veľmi dôležité. Správne
3

otázky pomáhajú lepšie porozumieť textu. Vymysli hocijakú
otázku, na ktorú by si chcel/a poznať odpoveď a napíš ju.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Prečítajte si otázky v triede alebo v rodine a na niektoré skúste
odpovedať.
2. Prečítaj si názov príbehu, prezri si ilustrácie a vymysli dve
4

otázky, ktoré ti pri tom napadli. Zapíš si ich.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1. ročník

1

3. Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky.
3

O kom príbeh hlavne bol?
A. O škriatkovi, ktorý nerád čítal.
B. O škriatkovi, ktorý nemal rád myšky.
C. O škriatkovi, ktorý precestoval celý svet.
D. O škriatkovi, ktorý nechodieval von.
Čo je pravda o škriatkovi?
A. Nečítal knihy.
B. Nikdy nespal.
C. Chodil často von.
D. Občas mu bolo smutno.
Čo majú spoločné myšky, ktoré vošli do Bertilovho domčeka?
A. Obidve boli sivé.
B. Obidve mali bystrý pohľad.
C. Obidve boli hladné.
D. Obidve boli odvážne.
4. Podčiarkni otázky, ktoré súvisia s príbehom Pipo a Olívia.

7

Aké bude dnes počasie?
Prečo Bertil nikdy nechodil von?
Kedy budeme jesť?
Ako sa myšky dostali do Bertilovho domčeka?
Prečo boli myšky také vystrašené?
Skamarátia sa myšky a Bertil?
Kto dnes vyhrá hokejový zápas?
1. ročník

2

5. Nakresli, čo znamenajú tieto slovné spojenia.
6
zakasaná košeľa

palec vykúkajúci z podkolienky

6. Vymysli vlastné otázky k textu. Pomôžu ti začiatočné slová.
5
Kto _____________________________________________________________________________
Čo _____________________________________________________________________________

Kde ____________________________________________________________________________

Kedy ___________________________________________________________________________
Prečo __________________________________________________________________________

1. ročník

3

7. Nakresli svojho najlepšieho kamaráta/kamarátku. Napíš, prečo
5

ho/ju máš rád/rada.

1. Pozri sa, ako sú pospájané mená zvierat. Pokračuj v reťazi
3

a napíš aspoň 3 zvieratá, ktoré sa začínajú hláskou, ktorou sa
končí predchádzajúce slovo.
OROL – LEV – VEVERICA – ALIGÁTOR
_________________________________________________

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
33 – 25
24 – 16
15 – 8

7 a menej

Vypracovala: Mgr. Terka Bučková
1. ročník

4

