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Téma
1. Vymaľuj puzzle, pri ktorých si myslíš, že nám technika pomáha:
12

pri cestovaní

pri výskumoch

v komunikácii

v škole
pri športe

v medicíne

v aute
pri učení
v domácnosti

pri hre
v prírode
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v kuchyni

1

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď:
• Asi najpopulárnejším zariadením je smartfón.

4

áno / nie

• Lekári často bez techniky
nemôžu vykonávať náročné operácie.

áno / nie

• Vďaka technike spoznávame nielen našu Zem,
ale pozorujeme aj vesmír.

áno / nie

• Každý deň využívame technické zariadenia.

áno / nie
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Písmenková polievka
3. Prečítaj si básničku. Zapamätal si si, ako to v nej bolo?
4

Nesprávne prečiarkni.
Blízko sviežich kosodrevín
býva svištia/kunia rodinka.
Je to mladý svištík Myslík/Pištík,
z výšok nemá/má žiadny šok.
Len ľudí sa radšej stráni,
necíti/cíti k nim dôveru.
4. Odpovedz na tieto otázky:

5

• Kde býva svištia rodinka?
• Aké zvieratá Pištík rád pozoruje?
• Prečo sa svištík bojí ľudí?
• O čo ho mamka ráno poprosila?
• Kde strávi dlhú zimu?
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2
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Na ceste so svätými:

5

5. Vyfarbi písmenká, ktoré už poznáš.

Narodil sa v roku 1811 v malom mestečku Prachatice. Rozhodol
sa ísť študovať teológiu, no stať sa kňazom v Čechách v tom
čase nebolo ľahké. Štúdium úspešne skončil, ale biskup ho
nemohol vysvätiť, lebo v tom čase bolo vo farnostiach veľa
kňazov. Preto sa Ján rozhodol odísť na misie.
6. Vyfarbi farebne meno Ježiš a pod každé písmeno nakresli nejaký
predmet, ktorý sa na to písmeno začína. (Napríklad J – ježko).

5

7. Nakresli, ako by podľa teba mohol vyzerať starodávny telefón.
5
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3

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.

40 – 30
29 – 20

19 – 10

9 a menej

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková
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