
4. ročník 1 

 

 

Téma 

1. Verím, že po prečítaní prvej dvojstrany Rebríka ti v hlave znie nejaká pekná 

pesnička. Možno ti pomôže rozlúštiť slová – profesie – spojené s hudbou. Aj keď 

je tu niekedy viac slov, tvojou úlohou je z písmen vytvoriť len jedno slovo.  

spávek - ________________________________________________ 

tlesk ľada - ______________________________________________ 

rextát - _________________________________________________ 

docent pur - _____________________________________________ 

rukáv z - ________________________________________________ 

noci hibid - ______________________________________________ 

 

Písmenková polievka 

2. Určite vieš, čo je osnova. Napíš ju k textu Talentová súťaž. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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4. ročník 2 

3. Nahraď podčiarknuté zámená podstatným menom, ktoré zamenili. 

„Všetci ťa majú radi, všetci ťa budú povzbudzovať,“ dohovára jej Hugo. 

__________________________ 

Hrôza, čo sa do nej vkradla, ju celkom znehybnila. ______________  ________________ 

Mamička pomaly cúva a jej tanec tichučko odznieva. ________________________ 

... po chvíli ho vymení za gitaru a diváci ... ____________________________  

Hugo krúži okolo nej. ________________________ 

Pozri sa na ne. ___________________________ 

 

4. Teraz sa na chvíľu premeň na ilustrátora a nakresli obrázok „Bláznivý tanec 

pavúčích detí“. 
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4. ročník 3 

Slovensko mojimi očami 

5. Pravdivé vety o Rimavskej Sobote označ ☺ a tie, ktoré nie sú pravdivé, oprav. 

Rimavská Sobota má viac ako 755 rokov.  

________________________________________________________________________ 

Meno „Rimavská“ má podľa Rimanov, ktorí tu mali opevnenie.  

________________________________________________________________________ 

Planétka 20459 sa volá Rimavská Sobota. 

________________________________________________________________________ 

V tomto meste je jedna z najstarších umeleckých škôl na Slovensku. 

________________________________________________________________________ 

V Rimavskej Sobote sa nenachádza evanjelický kostol. 

________________________________________________________________________ 

Môžete si tu uctiť relikviu blahoslavenej sestry Zdenky. 

________________________________________________________________________ 

Kurinec je veľkochov kurčiat. 

________________________________________________________________________ 

 

6. Francúzsky katolícky spisovateľ, prekladateľ a filozof Ernest Hello, ktorý žil v 19. 

storočí, povedal: „Stvorenstvo je oslavná pieseň: vyslabikovaná .............., spievaná 

............, znejúca .......... .  

1. Nástroj, ktorý z hudobného domina zaberá najviac priestoru. 

2. Meno gitaristu v skupine, ktorá spieva pesničku o Kvapke. 

3. Ugandské jedlo podobné našim šiškám. 

4. Neznámy, ktorého sledovali kamaráti Edko, Vilko, Janko a Emka išiel ku ..... 

5. Aký nástroj predstavujem drevo, na ktorá „hrá“ Lydka na fotografii na strane 28? 

 

A – Krajina, kde sa narodila svätá Jozefína Bakhita. 

B – Priezvisko akordeonistu Milana, ktorý hrá s Kandráčovcami. 

C . Akej farby je „K“ v slove REBRÍK? 
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4. ročník 4 

D – Miest pri Rimavskej Sobote, kde sa nachádza rozhľadňa. 

E – Ako sa volá dievča v komikse, ktoré pozýva našich kamarátov na karneval? 

F – Meno pavúčice – mami Lili. 

 

a – Pieseň na strane 25 má svoj základ v ............. 150. 

b – Hra. Ktorú si môžeš vystrihnúť zo stredu Rebríka a zahrať s kamarátmi. 

c – Čo znamená talianske slovo „Moretta“? (Tak volali sestru Jozefínu Bakhitu) 

d - Ako sa volá obilnina sorghum? 

e – Krstné meno autorky knihy Websterovci 3. 

f – Mesto, kde žila svätá Jozefína Bakhita v kláštore. 

g – Rieka pretekajúca Rimavskou Sobotou. 

 1.                 

 2.               

 3.                

4.                  

   5.              

           

   A             

    B            

 C                

D                    

   E            

  F             

           

    a            

 b                

 c               

 d               

  e                 

f                

  g               

 



4. ročník 5 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.   

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Janka Osvaldíková 
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