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Hádanky

Viem ja jeden strom,
na ňom dvanásť konárov,
na každom konári štyri halúzky, 
na každej halúzke sedem listov.

Čo je to?

Jesto jeden veľký celok,
v ňom veľa hlučných včielok.
Veruže až júl,
vyprázdni ten úľ.
Čo je to?

 Dagmar Wagnerová

Vie sa o nej, že je z lesa,
Keď pracuje, skracuje sa. 

Maličká je ona,
no  keď sa dá do práce
poprace aj slona.   

Môj gazda má dve ruky,
Dvanásť žien,
Šesťdesiat synov a šeťdesiat dcér.   

Čo je to? 
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JESEŇ

1. Odpovedz na otázky! 
Koľko mesiacov trvá každé ročné obdobie?

…………………………………………………………………………………
Kedy sa začína jeseň?

…………………………………………………………………………………
S čím máme veľa práce?

…………………………………………………………………………………
Aké ovocie dozrieva?

…………………………………………………………………………………
Akú zeleninu vykopávame v záhrade?

…………………………………………………………………………………
Aké vtáky opúšťajú svoje hniezda?

…………………………………………………………………………………
Do akých krajín odlietajú vtáky?

…………………………………………………………………………………
Čo robia zvieratá?

…………………………………………………………………………………

2. Napíš, čo vidíš na obraze! Používaj nasledujúce slová:
kaluže, farebné listy, prší, silný, vietor, studený, zima, mokrý, holý,

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Oliver Počítadlo

1. Napíš odpovede na otázky! Použi nasledujúce výrazy:
vyskočiť na bicykel, šťastná sedmička, vo večerných hodinách, stratilo sa 
číslo 0, zatelefonovať do výpočtového strediska, všetky čísla sa rozišli po 
mestách a dedinách

Čo počul ráno Oliver v správach? ……………………………………………

Čo má robiť ten, kto nájde stratenú 0? ………………………………………

Čo urobil Oliver? ………………………………………………………………

Aké písmenko mýlilo ľudí? ……………………………………………………

Čo sa stalo aj s Oliverom?  .……………………………………………………

Kto ho našiel? …………………………………………………………………

Prečo sú domy očíslované? ……………………………………………………

2. Napíš aký je, Oliver Počítadlo! Pomôžu  vám nasledujúce výrazy: 
vysoký, nízky, tučný, chudý, zamyslený, má okuliare, má dlhé vlasy, má 
kučeravé vlasy, má krátke vlasy, vyzerá športovo, dobrý, múdry

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Doplň chýbajúce slová.

Nájsť nulu nie je ………………… .  Ona vyzerá ako…………………… .Nula 

veselo sa …………………… ďaleko od čísiel. Chce …………………, lebo 

pribrala. Na to je najlepší pohyb na …………………… …………………… .
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Nový žiak

1. Napíš k nasledujúcim vetám otázky a dialóg precvičujte v pároch!

Na obraze je trieda.

…………………………………………………………………………………
V triede sú štvrtáci a pani učiteľka.

…………………………………………………………………………………
Žiaci sedia v laviciach a zhovárajú sa.

…………………………………………………………………………………
Vpredu, na stene, je zelená tabuľa.

…………………………………………………………………………………
Pred tabuľou je písací stôl.

…………………………………………………………………………………
V rohu je počítač.

…………………………………………………………………………………
Na laviciach sú knihy, zošity, perečník.

…………………………………………………………………………………
Pri stole stojí pani učiteľka a nový žiak.

………………………………………………………………………………… 

2. Opíš vašu školu podľa nasledujúcich otázok!

Kde sa nachádza vaša škola? Aká je to budova? Čo je na prízemí a na prvom 
poschodí? Kde je vaša trieda? Aká je vaša trieda? Použi výrazy v zátvorke.

(nástenka, trieda, zborovňa, telocvičňa, lavice, jedáleň, magnetická tabuľa, 
aula, počítač, knižnica, stoličky, rozvrh hodín, písací stôl, skriňa, pravítko, 
školský dvor, ihrisko)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Napíš, ako sa nazývajú tieto miestnosti školy.

Cvičíte v nej: ………………… .…… V tejto miestnosti si požičiavate knihy: 

…………………  Do tejto miestnosti chodíte na obed: ……………………  

Tu sa učíte: ……………………………………………………………………
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Kúzelníkova dcéra

1. Nasledujúce výrazy opíš vlastnými slovami!
daždivý deň ……………………………………………………………………

hniezdia sa v laviciach, vyzivujú ………………………………………………

senzačná hodina ………………………………………………………………

zvonilo na prestávku …………………………………………………………

2. Je to pravda, alebo nie? Ak áno, napíšte Á, ak nie, napíšte N! 
Zuzka je kúzelníkova dcéra.  

Zajace vyťahovala z lavice. 

Z červeného perečníka vyťahovala červené zajace. 

Budíky vyťahovala z tašky. 

Do triedy vošiel pán riaditeľ. 

3. Očísluj správne poradie!

 Do triedy vošiel školník, spľasol rukami, všetky zajace, budíky zmizli.

 Žiaci dopísali úlohu.

 V triede bola nuda.

  Senzačná hodina, deti výskajú, uši si zapchávajú.

 Zuzka začala vyťahovať zajace z perečníku.

 Potom z tašky vyberala budíky.

4. Doplň chýbajúce slová!

Žiaci ………………………… úlohu, …………………………… zošity a 

…………………… sa v laviciach. ……………………… Zuzka, kúzelníkova 

dcéra.  Zuzka …………………… si rukáv ……………………… svoj perečník. 

Začala z neho …………………… zajace. Zuzka …………………… tašku 

a začala z nej ……………………… budíky. Budíky ……………………… 

……………………… a deti ……………………, uši si …………………… . 

V tom sa ……………………… dvere a ……………………… školník. Len čo 

……………………… rukami, všetky zajace a budíky ………………………  

Od tých čias žiaci, vždy keď ……………………… tašku alebo perečník, 

……………………… pozor, či v nej ……………………… budík alebo zajac.
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Moja rodina

1.  Rozhodni sa! Je to pravda? Ak áno, napíš A, ak nie N!
 Babka bola lekárkou.   Otec je murárom.

 Dedko pracoval doma.   Brat chodí do gymnázia.

 Matka je zdravotnou sestrou.  Sestrička chodí do školy.

2. Spoj nasledujúce výrazy.
 Otec     rád pracuje v záhrade.
 Brat     má rád matematiku a jazyky.
 Dedko    rada varí a pečie.
 Babka     rada fotografuje.
 Mamička    má rada rozprávky.
 Sestrička    rád hrá s nami futbal.

3. Koho vidíš na obrázku? Čo vieš o nich?
        ………………………………

        ………………………………

        ………………………………

        ………………………………

4.  Doplň správne výrazy!

Mama a otec sú moji ………………… . Starý otec a stará mama sú otcovi 

a mamini ………………… a moji ………………… . Otcov brat je môj 

………………… . Môj brat je strýkov ………………… . Ja som strýkova 

………………… . Ich synovia sú moji………………… ich dcéry sú moje 

………………… .

5. Predstav si svoju rodinu! Napíš list novému kamarátovi!

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Záhrada v komore

1. Napíš odpovede na otázky!

Kde býva Evička? ………………………………………………………………

Ako sa volajú susedia? …………………………………………………………

Aké stromy majú v záhrade? …………………………………………………

Čo majú v komore na poličkách? ……………………………………………

Čo majú v pivnici? ……………………………………………………………

2. Spoj.                                                                                  
                              hruška                    modrá 
                         jablko                     hnedý
Aký je?                  orech                      žltá
                              slivka                      červené

Aká je?                  zemiak                    košatý
                              mrkva                     sladká               

Aké je?                  petržlen                  biely
                              kaleráb                   modrý

3.  Zahrajte sa! Urobte karty s ovocím. Vymenujte ovocie na kartičkách. 
Povedzte, ktoré ovocie máte  radi?

4. Oddeľ od seba slová a vety napíš!
Vzáhradedozrelihruškyjablkáorechyaslivky. UjoKarolprenesiezáhradudoko
moryapivnice.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Naše mesto

1. Opíš obrázok pomocou otázok! Pozri čítanku na strane 10.

Čo je v strede mesta? …………………………………………………………

Kde je fontána? …………………………………………………………………

Čo je na námestí?………………………………………………………………

Čo premáva v meste?…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Kde bývajú ľudia?………………………………………………………………

Čo je na predmestí? …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Čo je ešte na druhom konci mesta? ……………………………………………

2. Na obraze vidíš dedinu. Opíš dedinu!

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Ulica je krásna

1. Opíš ulicu!

Aká je ulica? ……………………………………………………………………

Kto je na ulici? …………………………………………………………………

Čo robia chlapci na ulici? ………………………………………………………

Čo robia dievčatká? ……………………………………………………………

Aké obchody sú na ulici? ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Doplň chýbajúce slová!

Náš dom má ……………………… strechu a ………………………… bránu.

Adam myká bránu …………………………………………………………… . 

Babetka kope do brány…………………… topánkou.

Brána vie, že sa smieme cez ňu iba ………………………………………… .

Na ulici je ……………………………………………………………………… .

Naša brána je ………………………………………………………………… .

3. Odpovedz na otázky!

Na ktorej ulici bývaš? …………………………………………………………

Na ktorej ulici sa nachádza vaša škola? ………………………………………

Na ktorej ulici sa nachádza vo vašom meste/vo vašej dedine radnica?

…………………………………………………………………………………

4. Opíš ulicu kde bývaš!

Aká je vaša ulica? Aké domy sú na vašej ulici? Čo je na vašej ulici na ľavej 

a pravej strane? Aké stromy tam máte? Sú kvety na vašej ulici? Čo premáva 

po vašej ulici?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Babie leto

1. Odpovedz na otázky!

Čo kúpil zajko? ………………………………………………………………

Kto sa ponúkol, že mu pomôže? ………………………………………………

Čo vykrúca Zajko? ……………………………………………………………

Aká je linka? ……………………………………………………………………

Koho volá zajko? ………………………………………………………………

Podarilo sa zajkovi telefonovať? ………………………………………………

Prečo nevedel zajko telefonovať? ……………………………………………

Čoho je plná lúka? ……………………………………………………………

2.  Napíš príbeh vlastnými slovami, používaj nasledujúce výrazy: babie 
leto, kúpil telefón, spoje nasúka, čísla vykrúca, nikto sa neozýva, zlá linka, 
spojenie sa prerušilo, lúka plná pavučín

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Očísluj správne poradie

 Pavúk nasúka spoje.

 Zajko kúpil telefón.

 Zajko čísla vykrúca.

 Najal pavúk pomocníkov.

 Spojenie sa potrhalo.

 Linka nie je dobrá.
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Zima

1.  Vyber si správnu odpoveď! Správne označ S, nesprávne N!

…… Zima je najchladnejšie obdobie.

…… Dni sú dlhé.

…… Celý deň svieti slnko.

…… V noci sú mrazy.

…… Je veľký sneh.

…… Fúka južný vietor.

…… Jazerá nezamrznú.

…… Deti sa sánkujú.

…… Všetky zvieratá spia.

…… Ľudia sa obliekajú teplo.

2. Napíš krátky sloh o zime podľa nasledujúcich bodov:
a) Zavítala k nám zima.   b) Počasie v zime.         c)  Zimné športy detí.
d) Postavíme snehuliaka. e)  Zime sa Staráme o vtáčiky.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Doplň chýbajúce slová z básne Pani Zima!

padá ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… páperie

všetko ………………………………………………………………… rozbelie

biele ………………………………………………………………… hory-doly

……………………………………………………………………… pani Zima
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Húsky

1. Odpovedz na otázky!
Kto chodí po dedine na bicykli? ………………………………………………
Čo kupuje pán Vendelín ? ……………………………………………………
Koľko listov bolo na lipe ? ……………………………………………………
Čo zagágali husi ? ……………………………………………………………
Čo dali húsky Vendelínovi ?  …………………………………………………
Čo urobíme z perí ? ……………………………………………………………

2. Doplň chýbajúce výrazy.

Vonku pofukoval …………………………………… vietor.
Pán Vendelín opísal ešte …………………………… kruh.
Zazvonil …………………………… a pobral sa …………………………… .
Krútil pedále ………………………………………………………………… .
Vysoko nad ním zagágali …………………………………………………… .
Husi dali starému pánovi …………………………… .
Pán Vendelín ich vkladal …………………………… .

3. Zahrajte rozhovor pána Vendelína s húskami!

4. Kto hovorí? 
- Perie, perie kupujem! …………………………………………………………
- Dám ti pár listov.  ……………………………………………………………
- Kam letíte, húsky? ……………………………………………………………
- Ďaleko. ………………………………………………………………………
- Nedali by ste mi po jednom pierku?  ………………………………………

5. Prečítaj text, potom odpovedz na otázky.

Lipa je vysoký a mohutný strom. Je obľúbeným stromom v alejách 
a v parkoch. Žije okolo 600 rokov. Jeho kvet má príjemnú vôňu. Vyrába sa 
z neho najhodnotnejší med na svete. Zo stromu zbierame kvety, keď sa 
otvárajú.   Pripravujú sa z nich vychýrené čaje proti chrípke.
Aký strom je lipa? ……………………………………………………………
Koľko rokov žije? ………………………………………………………………
Aký kvet má lipa? ………………………………………………………………
Čo robíme z kvetu? ……………………………………………………………
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Bude zima, bude mráz

1. Daj do správneho poradia! Vety očísluj.

 ……  Števko má sane.

 ……  Strechy sú biele.

 ……  V noci bol mráz.

 ……  Na dvore sú zamrznuté kaluže.

 ……  Na dvore boli deti.

 ……  Deti idú na kopec sánkovať sa.

2. Vonku je zima. Čo si oblečieš? Napíš podľa obrazov!

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

3.  Zavolaj kamarátovi, aby išiel s tebou na sánkovačku! Doplň roz-
hovor!

A:  Halo! Tu Jarka. Si doma?

Ty: ………………………………………………………………………………

A: Na kopci je fantastický sneh. Ideme na sánkovčku. Ideš s nami?

Ty………………………………………………………………………………

A: Obleč sa teplo, lebo je zima. O pol hodinu sa stretneme pri potoku.

Ty………………………………………………………………………………

A: Usiluj sa! Dovi!

Ty………………………………………………………………………………
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Snehová tabuľa

1. Aká tabuľa je v škole?

…………………………………………………………………………………

Aká tabuľa je v lese?

…………………………………………………………………………………

2. Čo vidno na bielej, snehovej tabuli?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Čie stopy sú

pod skalou?  …………………………………………………………………

na lúčke? ………………………………………………………………………

pri ceste? ………………………………………………………………………

v žľabe? ………………………………………………………………………

4. Za kým bežal vlk?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Kedy zapisujú lesní obyvatelia svoje príbehy?

…………………………………………………………………………………

6. Napíš, aké zvieratá, vtáky žijú na vašom okolí?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Pred Vianocami

1. Napíš odpovede na otázky!

Kedy mali deti Vianoce v triede?

…………………………………………………………………………………
Čo priniesla pani učiteľka?

…………………………………………………………………………………
Aké boli ozdoby?

…………………………………………………………………………………
Aké piesne spievali?

…………………………………………………………………………………
O čom rozprávali deti?

…………………………………………………………………………………

2. Aké vianočné zvyky poznáš?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Vypíš z textu vianočné jedlá:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Aká je jedlička? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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Vianočný pozdrav

1. Pracuj s textom. Odpovedz na otázky!

Čo si si kúpil? ……………………………………………………………………

Kto je na pohľadnici? …………………………………………………………

Kde sedí dievčatko? ……………………………………………………………

Čo je namaľované na pohľadnici? ……………………………………………

…………………………………………………………………………………

Čo chýba na pohľadnici? ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Čo sa stalo s pohľadnicou? ……………………………………………………

2. Pozvánka

Dátum: 21. 12. 2oo9
Od: zuzkakovacova@medici.sk
Komu: katkahornak@santov.hu
Predmet: Pozvánka

Milá Katka,
ako sa máš? Už sa pripravuješ na Vianoce? Čo robíš medzi sviatkami? Chcem 
Ťa pozvať k nám. Môžeme sa ísť korčuľovať alebo lyžovať. 
Napíš mi, či chceš prísť k nám. Ešte Ti zavolám.
         Pekný deň
           Zuzka

Napíš aj ty e-mail svojej kamarátke!

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………




