
4. ročník 1 

 

 

Téma 

1. Rozhodni, čo je pravda o železničnej doprave a čo nie.  

Železnica sa volá preto „železnica“, lebo jej časti sú prevažne železné.    

Vlaky vedia stúpať aj do strmých kopcov.       

Budova konskej železnice z roku 1839 je v Žiline.      

Prvé železničné vagóny boli ťahané pranými lokomotívami.      

Dnes železničnú dopravu riadia dispečeri.       

Najdlhší most na Slovensku je dlhý viac ako pol kilometra.     

Na jednej trati na Slovensku môžeme prejsť cez viac ako 20 tunelov.   

Gerlachovský štít je vyšší ako najvyššie položená železnica na svete.   

 

2. Napíš krátky príbeh (alebo básničku), v ktorom niektoré slová nahradíš 

obrázkami. Svoje dielo môžeš poslať aj do redakcie Rebríka . 
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4. ročník 2 

Slovensko mojimi očami 

3. Doplň k slovám alebo slovným spojeniam, čoho sa týkajú. 

napr.: baránok – je v erbe mesta Trenčín 

rarita erbu - 

________________________________________________________________________ 

Žalm 127 - 

________________________________________________________________________ 

Maximianus - 

________________________________________________________________________ 

modrá maľovka na kupoly - 

________________________________________________________________________ 

Valentín - 

________________________________________________________________________ 

júl 2022 - 

________________________________________________________________________ 

svetové hranolky - 

________________________________________________________________________ 

 

Vypátrali sme pre teba 

4. Napíš aspoň tri informácie, ktoré ťa zaujali na ozubnicovej železnici Tisovec – 

Pohronská Polhora. 
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4. ročník 3 

5. Nakresli plagát, ktorým pozveš spolužiakov na miesto, ktoré máš rád (napr. 

Oravský hrad, Zemplínska Šírava, Slovenský raj, Kvačianska dolina...). Nezabudni 

napísať, prečo by sa mali vybrať práve tam. 
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4. ročník 4 

6. Švédsky diplomat a tajomník OSN Dag Hammarskjöld povedal: „Dobrota je niečo 

také jednoduché: byť vždy pre iných, nikdy...“ Dokončenie nájdeš v tajničke.  

1. Krstné meno autorky knihy Písmenká z abecedy. 

2. Ako sa inak povie lokomotíva? 

3. Ktorú časť tela mal Ignác  zranenú a preto už neholo byť rytierom? 

4. Písmeno abecedy, ktoré môže byť bez dĺžňa, s dĺžňom a aj s mäkčeňom – do tajničky 

ho dopíš s mäkčeňom. 

5. Ako volajú motorkové taxíky v Ugande? 

6. Čo začína 1. júla? 

7. Podľa ktorej literárnej postavy dostal meno prak pri Trenčíne, kde je nad zemou 22 

plošín pospájaných rôznymi spôsobmi?  

8. Koľko miest má taxík v Ugande? 

9. Najdlhšia železničná trať sveta sa volá Transsibírska ..... 

10. Ako ešte voláme sviatok Zoslanie Duch a Svätého? 

11. Ako sa volá sedlo, kam sa môžete odviesť ozubnicovou železnicou? 

12. Ako sa volal hrad, na ktorom vyrastal sv. Ignác? 
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4. ročník 5 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.   

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Janka Osvaldíková 
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