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Vypátrali sme pre teba
1. ČERVENÝ NOS. Čo Ti prvé napadne, keď počuješ toto slovné spojenie? Napíš.
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________________________________________________________________
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2. Nakresli, kto všetko môže mať červený nos.

3. ročník
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3. Prečítaj si text Kamaráti s červeným nosom. Prečítaj si otázky a zakrúžkuj
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správnu odpoveď.
Kde môžeme hlavne stretnúť ľudí zo združenia Červený noc?
a. V divadle.
b. V škole.
c. V nemocnici.
d. V Bratislave.
Ktorú z týchto pomôcok ozajstní lekári bežne nepoužívajú?
a. Biely plášť.
b. Vatové tyčinky.
c. Fonendoskop.
d. Bublifuk.
Čo majú všetci klauni z textu spoločné?
a. Biely plášť a červený nos.
b. Zelenú košeľu a červenú gitaru.
c. Fialové nohavice a modrú kravatu.
d. Oranžovú sukňu a modré uši.
Prečo klauni navštevujú deti v nemocnici?
a. Aby ich vyliečili.
b. Aby ich rozosmiali.
c. Aby ich vystrašili.
d. Aby ich rozplakali.
Čo majú spoločné deti v nemocnici a ľudia v domoch seniorov?
a. Sú všetci zdraví.
b. Radi pozerajú televízor.
c. Dokážu smiešne veci.
d. Môžu sa cítiť osamelo.
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4. Vymysli, akým spôsobom môžu klauni použiť pri vyšetrovaní tieto predmety?
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Sliepka _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prasiatko______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kabelka_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. FAKT a NÁZOR. Podčiarkni v texte fakty zelenou farbičkou a názory modrou.
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Volám sa Eliška a mám 6 rokov. Narodila som sa s poruchou metabolizmu. Keď ležím
v nemocnici, prichádzajú ma navštíviť klauni z občianskeho združenia Červený nos.
Sú veľmi zábavní. Vďaka nim je nám v nemocnici veselšie. Minule prišla ku mne
sestrička Epidémia Váhavá. Jej meno je najsmiešnejšie zo všetkých. Pre deti, ktoré sú
v nemocnici dlho, majú pripravené veselé predstavenie. Cirkus Paciento je plný
zábavy a smiechu.
6. PRÍČINA a NÁSLEDOK. Doplň následky týchto udalostí.
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Lekári Eliške chcú nastaviť lieky, a tak ________________________________________
_______________________________________________________________________ .
Deťom v nemocnici býva smutno, preto ________________________________________
_______________________________________________________________________ .
Aby klauni rozosmiali deti, vymýšľajú __________________________________________
_______________________________________________________________________ .
7. Vymysli nejaké zaujímavé mená pre klaunov, ktorí navštevujú deti v nemocnici
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
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15 – 8

7 a menej
Vypracovala: Mgr. Terézia Bučková
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