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Téma
1. Vystrihni alebo nakresli tri srdiečka a do každého napíš nejakú
6

situáciu, kedy si pocítil maminkinu lásku. Napríklad: Mami, ďakujem,
že si si so mnou robila úlohy. Mami, ďakujem, že si v noci prišla ku
mne, keď som sa bál(a)... Srdiečka môžeš darovať mamičke.

2. Napíš aspoň jednu situáciu, kedy Panna Mária – mama Pána Ježiša
3

prejavila lásku k svojmu synovi Ježišovi.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Písmenková polievka
3. Niektoré vety z príbehu sa roztrhli. Pomôž nájsť
5

správne pokračovanie k začiatku vety.
Ernest vraví, že keď si
vajíčkom, máš veľmi veľa
času na premýšľanie a
počas neho si môžeš

objaviť tajomstvá,
ktoré sa skrývajú
pod hladinou.

Na začiatku bol Ernest
rozhodnutý stať sa
morskou korytnačkou.
Chcel preplávať
všetky moria a

Lenže potom si
uvedomil, že

dostal ten
najlepší nápad.

Možno by som mohol
byť jahodou, lebo

korytnačky
Takto rozmýšľal Ernest
nikto neberie
celý deň, a keď bol už
vážne.
celkom vyčerpaný od
vymýšľania,

vymyslieť, čím
budeš, keď sa
vyliahneš.

je to najchutnejšie
ovocie na svete.

4. Príbeh má autora aj ilustrátora. Napíš písaným písmom meno a
2

priezvisko autora a meno a priezvisko ilustrátorky.

Autor: ______________________________________________________

Ilustrátorka: __________________________________________________
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5. Vieš, čo robí ilustrátor? Žltou pastelkou vyfarbi správnu odpoveď:
2
a Ilustrátor pomáha autorovi vymýšľať príbeh, je jeho pomocník.
b Ilustrátor je umelec, ktorý vytvára ilustrácie, teda obrázky k textu.
c Ilustrátor opravuje v texte gramatické chyby.
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Na ceste so svätými
6. Zakrúžkuj správne údaje o svätej Gianne.
6
spisovateľka

lekárka

matka

žila vo Francúzsku

žila v Taliansku

problematické štvrté tehotenstvo

učiteľka

manžel jej zomrel
problematické prvé tehotenstvo

mala manžela

milovala svoje deti

7. Pomodli sa modlitbu k svätej Gianne za slabších a zraniteľnejších,
2

ktorí sú v tvojom okolí.

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
26 – 20
19 – 13
12 – 6
5 a menej

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková
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