
4. ročník 1 

 

 

 

Písmenková polievka 

1. Vysvetli význam slov alebo slovných spojení, ktoré sú použité v texte Raketa. 

Niektoré môžu mať aj viac významov a tvojou úlohou je napísať ten, ktorý má to 

slovo v tomto texte. 

zostrojiť - ________________________________________________________________ 

páčka - _________________________________________________________________ 

gombík - ________________________________________________________________ 

ani za svet - ______________________________________________________________ 

zaklamať lišiacky - ________________________________________________________ 

usalašiť sa - _____________________________________________________________ 

kontrolka -_______________________________________________________________ 

trysky - _________________________________________________________________ 

tvrdé pristátie - ___________________________________________________________ 

 

 

 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2 

2. V tomto príbehu ešte ostaneme. Pokús si spomenúť, čo je to osnova.  

Napíš osnovu tohto textu. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Poznáš obec Mikušovce? Čo všetko o nej vieš? Tvoje vedomosti preveria 

nasledujúce otázky. 

V akom pohorí ležia Mikušovce? 

________________________________________________________________________ 

Po kom má obec meno? 

________________________________________________________________________ 

Ako sa volal pán, ktorý daroval Ondrejovi Mikušovce? 

________________________________________________________________________ 

Aký hrad je neďaleko dediny? 

________________________________________________________________________ 

Ako sa volá horná, zelená časť mája? 

________________________________________________________________________ 

Kto „šéfoval“ stavbe obrovského snehuliaka? 

________________________________________________________________________ 

Ako dlho si snehuliak udržal titul: Najväčší snehuliak? 

________________________________________________________________________ 

Kde je zaznačené, pokiaľ siahala voda z rozvodneného Toravského potoka v roku 1919? 

________________________________________________________________________ 
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4. ročník 3 

S Glóriou v Ugande 

4. Nakresli sa v tom oblečení, ktoré najradšej nosíš do školy. Vedľa seba nakresli 

chlapca alebo dievča z Glóriinej triedy v tom, čo oni nosia oblečené do školy.  
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4. ročník 4 

Náš pápež František 

5. V každej vete je niečo nesprávne. Chybnú informáciu prečiarkni a napíš, čo tam 

má byť.  

Pápež František pochádza z Arménska. _______________________________________ 

Ako dieťa chodieval s mamou do obchodov._____________________________________ 

Pápež František vyrastal v meste Rio de Janeiro._________________________________ 

Mal jedného brata a dve sestry._______________________________________________ 

Pápež František bol druhý najmladší z detí._____________________________________ 

Ako 13-ročný upratoval v predajni ponožiek._____________________________________ 

Pápež František chcel byť od malička kňazom.___________________________________ 

Veľmi rád varil, ale väčšinou sa to nedalo jesť.___________________________________ 

Miloval futbal a často hral v obrane.___________________________________________ 

Dodnes je členom futbalového klubu Savio._____________________________________ 

Vstúpil do rehole kapucínov._________________________________________________ 

Ako biskup často autom cestoval do chudobných štvrtí.____________________________ 

Meno „František“ si zvolil podľa svätého Františka Salezského.______________________ 

________________________________________________________________________ 

Bicykel od Petra Sagana je vystavený v pápežskom múzeu darov.___________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. ročník 5 

6. Cassius Severus – politik a obhajca v starom Ríme (žil na prelome storočí) 

povedal: Non levis ascennus, si quis petit ardua.“  To znamená: Nejde ľahkou 

cestou ten, kto ..... . Dokončenie je v tajničke. 

1. Ako sa volá nové dievča, ktoré sa prisťahovalo do mesta? (pozri si komiks ☺) 

2. Ako sa volajú drevené koly spojené reťazami, ktorými sa dvíha máj? 

3. Ako sa povie „ahoj“ v jazyku lugwere? 

4. Ako sa volá Alexejova sestra? 

5. Rodičia pápeža Františka pochádzali z ... 

6. Ako tanečníci volajú časť tréningov, kedy trénujú ľudové tance? 

7. Na to, aby sme dosiahli svoj cieľ potrebujeme (vlastnosť, ktorá začína písmenkom „t“) 

8. Dedinou Mikošovce preteká ........ potok. 

9. Čo zachránilo Toma od tvrdého pristátia? 

10. Meno dedinky, kde žije Glória. 

11. Aké je krstné meno autorky knihy Drobci 2? 

12. Čím bol kostolník v komikse? 

13. Večer si máme robiť spytovanie... 

      1.             

 2.                       

  3.                     

    4.                

    5.                    

               

   6.                    

               

7.                          

8.                       

  9.                   

    10.                 

     11.               

      12.                 

  13.                     
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4. ročník 6 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.   

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Janka Osvaldíková 
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