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AKO JOŽKO PLETKO POPLIETOL SI VŠETKO 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY? 

 

 

 

 

Text č. 1 

Jožko má dobrú ________________. Dala mu celú ______________________. Rozhodol sa, že si kúpi 

________________________. Teta v bielom plášti ______________________ predávala. Nahnevaná 

predavačka ponúkala _________________. Vážny ________ núkal knižky. Tetuška v ______________ 

mu predala lízanku. 

 

Text č. 3 

Ľudia v ____________________ sejú zrno do hriadky. ________________ ______________________ 

si na svoju hriadku zasadil _________________. Vyrastie mu z nej strom _______________________. 

Celá rodina príde na ____________________. Ale jeho plán mu zmenil ___________.  

 

 

Text č. 2 

Jožko Pletko našiel _________ a začal _________. Tato nemohol vliezť do ______________________. 

Deda prišil do ______________________. Teta a ujo sa nevmestili do __________________________ 

a  ____________________. Usmievavý Jožko bol spokojný, že v dome niet žiadnej _______________. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Z akého jedla bolo Jožkovi vlani zle?   

2. Kam Jožko schoval pri upratovaní kľúče?   

3. Ktorému stromu obuje Jožko na nôžky dve ponožky?    

4. Koho chcel Jožko oženiť?    

5. Za akú masku sa Jožko preobliekol?   

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

V čom bola oblečená teta, ktorá predávala mlieko?  

Čo predávala nahnevaná predavačka?  

Aký kvet núkali Jožkovi v kvetináči?  

Akú hračku ponúkali pre synka?  

Aký zdravý bol Jožko? 

 

Akú tetu mal Jožko?   

Čo mu dala teta?  

Čo si za to chcel kúpiť?  

Ľúbil Jožko knižky?  

Kde kúpil Jožko lízanku?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

Ako sa usmiala teta, ktorá predávala zeleninu?  

Aká zelenina Jožkovi chutila?  

Z čoho bola bába, ktorá bola oblečená do hodvábu?  

Čo núkal vážny ujo?  

Čo ponúkal ujo s briadkou?  

 

Jožko Pletko nedostal mincu, ale korunku.  

 

Jožkovi Pletkovi sa v kvetinárstve páčila palma.   

 

Mama nemohla nájsť otvor do klobúka.  

 

Jožko Pletko kúpil lízanku v cukrárni.  

 

Pes zmenil plán Jožka Pletka.  

 

Jožkovi Pletkovi predal lízanku ujo s briadkou.  

 

Jožko Pletko prišil dedka do nohavíc.  

 

Jožko Pletko dostal pod stromček dáždnik.  

 

Jožko Pletko nastokol jabloni na konáre ponožky.  

 

Jožkovi Pletkovi vyrástol slávny strom safaládovník.  
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AKO SI MAČKY KÚPILI TELEVÍZOR 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY? 

 

 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ____________________.  Jedna mala ________________________ oči 

a _____________________________ zásterku, druhá mala _______________________________ oči 

a _______________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________________. 

V nedeľu býva v televízii _______________________. Mačičky  boli naozaj __________________. 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

V nedeľu býva v televízore ___________________. Mala byť o tom, kto je _____________________. 

Obidve _______________________ chceli byť múdre. Neumyté, nečesané a nenajedené pustili si 

__________________________. V televízore sa ktosi ________. Skrinka sa  ___________________. 

Keď po nej mačičky buchli, z televízora vyskočilo ____________ _________. 

 

 

Text č. 2 

V_________________ pozerali rôzne programy. Druhý deň sa dívali na ________________________ 

______________. Tretí deň videli _________________ ________________. Na štvrtý deň sa dívali na 

_________________ _________________. Na piaty deň sledovali Veľkého kresliara ______________ 

________________. Kreslil _____________ a mačky sa učili. Na šiesty deň bola ________________. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

1. Na aké miesto si mačky postavili televízor?  

2. Čo videli mačky v televízii na tretí deň?  

3. Na koho pozerali piaty deň?. 

4. Čo vyskakovalo z televízora?  

5. Čo zistili mačky v závere rozprávky?  

 

 

Akú zásterku mala ružovooká mačka?  

Akú zásterku mala modrooká mačka?  

Akú farbu mala Principina stolička?  

Akú farbu mala Lízičkina stolička?  

Kde mali mačičky gumáčiky?  

 

Koľko mačiek bývalo v starom domčeku?  

Prečo si kúpili televízor?  

Čo chrumkali pri pozeraní televízie?  

Na čom ležala kráľovná?  

Kto ju hojdal?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

 

Aký kvet si položili na stolík?  

Čí obraz zavesili nad stolík?  

Na čo sa dívali druhý deň?  

Čo tam videli?  

Čo videli v televízii tretí deň?  

 

 

Ružovooká mačka sa volala Principa.  

 

Modrooká mačka sa volala Lízička.  

 

Čokoládová myška sa mačičiek nebála.  

 

Kresliar Ďurko Žmurko kreslil žirafu.  

 

Mačky zistili, že neboli celkom múdre mačky.  

 

Na tretí deň sledovali Naozajstnú kráľovnú.  

 

Černoško pri kráľovnej bubnoval.  

 

Mačky sa každé ráno umyli, učesali a najedli.  

 

Na šiesty deň bola sobota.  

 

Z televízora vyskočili hnedé myši.  
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ČUVI V PRALESE 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

 

 

 

 

Text č. 1 

Odmalička sa hanbím za svoj __________ nos. Čuvač s takým _______________ kožúškom, ako mám 

ja, sa narodí len výnimočne. Vraj je belší ako __________________ sneh. Som naň ______________. 

Iba ten _________ ma trápi. Vždy keď išiel okolo náš dobrý pán ________________, rýchlo som strčil 

________________ do snehu.  

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

Zvítanie s pánom ___________________ bolo plné radosti. Pán Jakub bol ______________________. 

Sadli sme si na kondorov ________________ a on s nami _________________ do výšky. Zaniesol nás 

domov na ______________. Zamával som svojmu ochrancovi ____________________ a tešil som sa 

_______________. 

 

 

 

Text č. 2 

Oceľový ___________ začal padať k zemi. Na ________________ sa určite už nedostaneme. Lietadlo 

pristálo v ________________. Vyskočil som a začal som _________________ pána Jakuba. V pralese 

bolo veľmi  _____________ a vlhko. Ľahol som si k veľkému __________________. Nebol to kameň, 

ale nejaký ______________. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Do akej krajiny pocestoval Čuvi s pánom Jakubom na výstavu psov?  

2. Aké zviera nazval Čuvi v pralese hovoriacim kameňom?  

3. Kto vyslobodil jaguára zo siete?  

4. Ktoré zvieratká robili v pralese holičov?  

5. Ktoré zvieratá potrestali kondora?  

 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

K čomu si Čuvi v pralese ľahol?  

Čo bol vlastne ten kameň?  

Ako pásavec nazval Čuviho?  

Čo sa stalo Čuvimu s kožúškom?  

Koho volala anakonda na pomoc?  

 

 

 

Hovoril pán Jakub, že z Čuviho bude slávny pes?  

Čo nazval Čuvi oceľovým vtákom? 

Čo prekážalo pásavcovi na chlpáčovi?  

Rozviazala napokon opica povraz?  

Do čoho uhryzla Čuviho hladná rybička?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

TRI MÚDRE KOZLIATKA 

 

 

 

 

 

Aké vlastnosti majú papagáje?  

Čo pripravoval človek vo veľkých hlinených nádobách?  

Čomu sa podobali zuby piraje?  

Kam dávali zvieratká potravu pre kondora?  

Akú podmienku dali zvieratká kondorovi predtým, ako ho vpustia do pralesa?  

 

 

Čuvi letel na výstavu psov do Brazílie.  

 

Kameň mal papuľu, ktorá sa podobala na vysávač.  

 

Holičmi v pralese boli piraje.  

 

Anakonda sa v spánku zauzlila po príchode sestričiek – opičiek.  

 

Kondor stretol v pralese človeka, ktorý hľadal svojho psíka.  

 

Čuvi letel do Brazílie sám.  

 
Kameň mal papuľu, ktorá sa podobala na lietadlo.  

 

Keď prší, opice strašne škriekajú.  

 

Anakonda sa v spánku vždy zauzlila.  

 

Čuvi sa vrátil späť v lietadle.  
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TRI MÚDRE KOZLIATKA 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

 

 

 

Text č. 1 

 

V špinavom chlievci žili tri _________________. Volali sa _______________, ____________________ 

a ______________________. Gazda ___________ spáva. Tetka ____________ počula mladého gazdu 

nariekať. Matka s otcom ho poslali do __________________. Múdre kozliatka sa ______________ za 

mladým gazdom. 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

Loď sa blížila k __________. Posledný večer bolo na ________ veselo. Bola tam parádna __________ 

a každý dostal ___________. Tak sa začal na lodi ________________________ ples. Kozliatkam bolo 

_______________. Všadejama fúkalo do ____________________ trúby. Všadekapusta bolo ovešané 

________________. Všadebrada si pripevnilo dlhý papierový ______.  

 

 

Text č. 2 

 

V prístave bola veľká americká _______. Komíny boli vyššie ako dedinská ________. ______________ 

na lodi boli okrúhle. Kozliatka si predstavili, že sú na lodi ______________________. Za dedinou mali 

tri ________________, ale tie v lete vyschli. V lete kaluže __________________. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Čo si zobrali kozliatka na cestu?  

2. Kde kozliatka pracovali?  

3. Akými dopravnými prostriedkami cestovali? 

4. O akých žalároch rozprávali?  

5. Komu poslali telegram?  

 

Ktorým dopravným prostriedkom cestovali ako prvým?  

Ktorý lístok je lepší ako papierový?  

Ako Všadejama prečítalo nápis na pokladni?  

Do akej triedy vo vlaku nastúpili?  

Čo sa stalo kozliatku pri holení?  

 

 

 

Aký bol mladý gazda?  

Čomu sa radovali kozliatka každé ráno?  

Čo im zvestovala tetka sova?  

Čo urobil železničiar s kozliatkami, keď zistil, že nemajú lístky?  

Aký obraz vznikol pri fotografovaní?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

Keď na loď prišli cestujúci, kozliatka sa opaľovali.  

 

 

 

Čo robilo na lodi Všadekapusta?  

Čo všetko sa udialo, keď sa loď pohla?  

Do akého žalára sa dali zatvoriť?  

Čo im dovolil rádiotelegrafista?  

Čoho sa kozliatka zľakli, keď ich chcel fotografista vyfotografovať?  

 

Na železnici Všadejama čítalo nadpis OSOBNÁ POKLADNICA.  

 

Kozliatka si sadli do školských lavíc, kde sa žiaci učili o Amerike.  

 

Kozliatka sa učili plávať vo veľkej plavárni.  

 

Všadejama na lodi umývalo hrnce a kotly.  

 

Po celej Amerike vyhrávala slovenská pieseň. 

 

Na cestu si kozliatka ukradli kufre. 

 
Dovolili im cestovať do Ameriky aj bez cestovných lístkov.  

 

Kozliatka zavreli do šošovicového žalára.  

 

Keď na loď prišli cestujúci, kozliatka sa opaľovali.  

 

Z lode cestujúci vystupovali po trampolíne.  
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ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?    

    

 

 

 

Text č. 1 

 

Psíček a _________________ spolu gazdovali. Do školy _________________. Majú malé a nešikovné 

___________. Zbadali, že majú _______________ dlážku. Psíček išiel pre _________. Mačička vybrala 

z kufríka __________. Dlážku najprv ______________ a potom vysušili. Mačička a psíček sa nakoniec 

______________ a _______________. 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

Psíček mal mať __________________ a mačička ________________________. Deti ich chceli nejako 

____________________. Urobili im z piesku krásnu _______________. Škoda, že psíčkovia a mačičky 

_________________ piesok. Začali mať _____________ na naozajstnú tortu.  Psíček a mačička si dali 

________________ a dali sa do varenia.  

 

 

 

Text č. 2 

Malé deti berú mačkám ____________. S mačičkou sa chcelo hrať __________________ a chytilo ju 

za chvost. Akoby to bola ____________ palacinkárne. Začala ju za chvost ____________. Mačičku to 

veľmi ___________. Myslela si, že jej ten chvost ___________. Mačiatko začalo najprv ___________, 

potom vrčať, potom skuvíňať a napokon ____________. Nakoniec ho labkou paclo a dievčatko chvost 

______________ s veľkým krikom. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Čím psíčkovi zašili roztrhnuté gaťky?  

2. Ako napísali list dievčencom?  

3. Kto pomohol chudobnej košieľke?  

4. Z čoho upiekli tortu na meniny?  

5. Komu hrali divadlo?  

 

Čo urobil psíček s mydlom?  

Kde si psíček utrel papuľu?  

Načo si prichystali šnúru na bielizeň?  

V akú nedeľu sa vybrali do lesa?  

Čo urobila dážďovka?  

 

 

 

Kde bývali psíček a mačička?  

Pre koho nie je škola?  

Čo priniesol psíček na umývanie dlážky?  

Kto ťahal mačičku za chvost?  

Ako sa psíček a mačička sušili?  

 



Eliška Knižka: tlačiteľná príloha 

 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2017 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

15 

 

A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

Čo použili namiesto kefy?  

Aká bola dlážka po vydrhnutí?  

Do čoho nanosili vodu a čím sa vyprali?  

Ako dlho sa vešali a sušili?  

S čím pomohli a poradili spisovateľovi na Vianoce?  

 

Keď psíček zjedol mydlo, papuľa ho veľmi štípala.  

 

Mačička rozprávala psíčkovi rozprávku o nočnej košieľke.   

 

Psíček si roztrhol gaťky v kríku.  

 

Psíček diktoval list a mačička písala.  

 

Psíčkovi na lúke do labky vošla ostrá črepina.   

 

Na umývanie dlážky použili prací prostriedok.  

 

Dievčatko chytilo mačičku za uši.  

 

Mačička potrebovala na hranie strašne veľa hračiek.  

 

Deti priniesli mačičke a psíčkovi orechovú tortu.  

 

Keď boli deti choré, psíček a mačička im púšťali video.  
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DOKONALÁ KLÁRA  

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

 

 

 

 

Text č. 1 

 

Volám sa Klára a som ___________________. Do školy som začala chodiť tento _________________. 

Babka ma naučila ___________ aj _______________. Do školy som išla ___________________ na sto 

percent. Pozerala som na svojich ___________________ a bolo mi z nich trochu _____ ___________. 

Poslušne som si _____________. 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

V triede vládla _______________ atmosféra. Učiteľka bola ________. Aj ostatní _________________ 

boli akísi iní. Všetci sa nevedeli dočkať _______________. Začali sme sa hrať hru s _______________. 

Našou úlohou bolo hovoriť zaradom _________. Jedno číslo pani učiteľka vyhlásila za ____________. 

Namiesto neho sme mali povedať ______! Kto povedal zakázané číslo, ____________. 

 

 

 

Text č. 2 

Moja najlepšia kamarátka sa volá ______________. Ľubka je _____________________! Ukáže sa len 

tomu, komu chce. Ľubka nie je __________________. Zabývala sa v našom ____________. Chodila so 

mnou _____________. Spala pri mne v _______________. Hrali sme sa rôzne ____________. Takúto 

kamarátku som naozaj ___________________. 

 

 



Eliška Knižka: tlačiteľná príloha 

 

 
© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2017 
Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené. 

17 

ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

1. Ako sa volalo dievčatko, ktoré tiež vedelo čítať?  

2. Prečo Rišo oslovil pani učiteľku teta?  

3. Ako bude pani učiteľka odmeňovať žiakov za šikovnosť?  

4. Čo dávala pani učiteľka za naháňačku?  

5. Akú priateľku mala Klára?  

 

 

Aké zvieratká dostávali prváci za pochvalu?  

Aké zvieratká dostávali za pokarhania? 

Čo robila Barborka cez prestávky najradšej?  

S kým sa Klárka naháňala cez prestávky?  

Čo mali deti povedať namiesto zakázaného čísla?  

 

 

 

Ako volala Klárka pani učiteľku?  

Písala Klárka domácu úlohu v škole?  

Ako nazvala Klárka zmrzlinu?  

Kto mal vši?  

Čo boli hnidy?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

 

Akú hru hrali žiaci so špongiou?  

Aké zvieratko priniesla do školy Paťka?  

Aké rozprávanie si pripravila Klárka?  

Koho buchla Klárka peračníkom po hlave?  

Čo musí mať každý poriadny žiak?  

 

 

Klárka si robila domáce úlohy pred vyučovaním.  

 

Pani učiteľka dala deťom úlohu, aby si pripravili rozprávanie o domácom zvieratku.  

 

Paťa priniesla do školy svojho psíka.  

 

Klárka začala súťažiť s Barborkou.  

 

Pani učiteľka napísala do slovníčka dôležitý oznam, že v škole sú vši.  

 

Žiaci mohli pani učiteľku volať teta.  

 

Klárka mala len samé včeličky.  

 

Ľubku videla celá rodina.  

 

Učiteľky majú rady naháňačky.  

 

Klárka nebola rozmaznaná.  
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NÁM SA EŠTE NECHCE SPAŤ 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

       

 

 

 

Text č. 1 

Bol raz jeden chlapček a volal sa _________________. Večer ___________ vo svojej postieľke. Pevne 

zatvoril _________ a už spal. Len jeden _________ nespal. Počkal, kým Tomáško otvoril __________, 

a vyskočil von. Drak Fosforus chcel, aby sa nasťahoval do jeho ____________. Zub sa _____________ 

a ____________ sa do chlapcových úst. 

 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

Niektorým deťom sa v noci nechce ___________. Závidia ___________, že v noci lietajú. Ale sovy spia 

cez ________. Bola raz veľmi pekná _________. Volala sa _________________ driemavá. Chcela, aby 

ju každý ________________, aká je krásna. Veľmi sa páčila _____________________. No ona sa stále 

_____________. A tak celý deň _______________, aby ju každý __________. 

 

 

 

Text č. 2 

Vo vesmíre lietal lietajúci ___________ a v ňom cestovatelia.  Tatko ________, mamina __________ 

a synček _________. Vybrali sa na vesmírny ____________ k nám na ________. Malý Ufík sa nechcel 

uložiť do spacieho _________. Chcel sa ____________ z okna.  
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Kto zaspal v lietajúcom tanieri?  

2. Čo robil králik s kúzelným klobúkom?  

3. Ako sa volala sopka?  

4. Ktoré zvieratká boli v buvirozprávkach?  

5. Aký pozdrav bol v každej rozprávke?  

 

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Čo sa stalo s tanierom po stlačení červeného tlačidla?  

Ako sa zohrievajú sopky?  

Čo musel urobiť malý Azték, aby sopka prestala vystrájať?  

Ako sa volal motýľ?  

Kto ležal v postieľke?  

 

 

 

Kto cestoval v lietajúcom tanieri?  

Akú tabletku mal prehltnúť Ufík?  

Prečo králiček v cylindri zatvoril oči?  

Koho začali strašidlá šklbať?  

Dodržala sopka sľub?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

Čo sa stalo s motýľom? 

Ako sa volal drak, ktorý zasvetielkoval pred zúbkom?  

Ako sa volala jedna pekná sova?  

Kto všetko spal okrem palca?  

O čom bola posledná buvirozprávka pre deti a zvieratká?  

 

Zelený gombík otvoril vonkajšie dvierka.  

 

Motýľ Súmračník sa chcel presťahovať do mesta.  

 

Drak nemal v tlame jediného zúbka.  

 

Sova, ktorá nechcela v noci spať, sa volala Plamienka.  

 

Chlapec nechcel spať, lebo chcel počúvať rozprávku o hrochovi.  

 

Sloník neposlúchol svojich rodičov.  

 

Králik v klobúku zatváral oči, lebo sa mu chcelo spať.  

 

Zúbky v ústach v noci tancovali.  

 

Mesto bolo pre motýľa vhodné na bývanie.  

 

Náprstok sa posadil na malíček.  
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PIPI  DLHÁ  PANČUCHA 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

     

 

 

Text č. 1 

Uprostred záhrady trónil starý dom a v ňom bývala _______________________________. Vlasy mala 

________________  a zapletené do dvoch tuhých _____________. Mala ___________ rokov a bývala 

tam celkom ___________. Vedľa vily Vilôčky bol dom a v ňom bývali chlapec __________ a dievčatko 

______________.  

 

 

 

Text č. 3 

Pipi začala chodiť do ____________. O desiatej vyložila _________ z verandy a ponáhľala sa do školy. 

Pipi sa tešila na ________________ prázdniny. V škole neslobodno pani učiteľke _____________. Pipi 

bola __________________ a ___________________ dieťa. Dievčatá s takýmto __________________ 

nemôžu chodiť do školy. Škola ju už prestala _______________.  

 

 

Text č. 2 

Tety a ujovia rozhodli, že dievčatko z vily Vilôčky treba dať do __________________ _____________. 

Prišli po ňu dvaja ___________________ v rovnošatách. Pipi s nimi ___________________ ísť. Začala 

sa hrať s policajtami na ___________________. Chceli ju ____________, ale nepodarilo sa im to. Pipi 

policajtov _______________ za bránu na cestu. 
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

1. Kam chceli zobrať policajti Pipi?  

2. Skratkou ktorého mena bolo meno Pipi?  

3. Akým dieťaťom bola Pipi podľa pani učiteľky?  

4. Čo našiel Tomi na lúke?  

5. Čo darovali Tomi a Anika k narodeninám Pipi?  

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Ako sa volal opičiak?  

Aké izby mala Pipi v dome?  

Čo išla Pipi variť?  

Kam zavesila Pipi Beňa i ostatných chlapcov?  

Ako sa volal čínsky chlapec?  

 

 

 

Mala niekedy Pipi ocka a mamku?  

Kým bol jej ocko?  

Aké zviera si Pipi kúpila?  

Kto prišiel Pipi odviesť do detského domova?  

Vedela Pipi počítať?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 

 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

Čo bolo vo veľkom kufri?  

Kam jej dopadlo prvé vajce?  

Proti komu sa postavila Pipi?  

Ako Pipi umývala dlážku v kuchyni?  

Na čo pozvali Tomi a Anika Pipi k nim domov?  

 

Pipi bývala v dome s názvom vila Vilôčka.  

 

Pri pražení omelety Pipi povedala: „Hovorí sa, že vajcia sú dobré na vlasy.“  

 

V susedstve žili deti Tomi a Anika.  

 

Pipi začala hrať s policajtami hru na naháňačku. 

 

Pipi sa najradšej s deťmi hrávala v bútľavom strome.  

 

Pipi chovala v dome opicu a prasiatko.  

 

Pipi bola v škole poslušná a pozorná žiačka.  

 

Pipi sa na káve správala slušne.  

 

Pipi bola v cirkuse poslušnou diváčkou.  

 

Pipi oslavovala svoje meniny.  
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ČÍTAJTE S NAMI 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

 

 

 

 

Text č. 1 

Otecko odišiel na ____________________ cestu. Sestre sa pred mesiacom narodil __________. Naša 

záhrada poskytuje pestré ovocie: ___________, ____________, _____________, ________________, 

__________, ____________ a _______________.  Mama priniesla z nemocnice _________________. 

Stará mama každý večer rozpráva _____________________.  

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Text č. 3 

Prázdniny preleteli ako ________________. Pani učiteľka priviedla do triedy _______________ žiaka. 

Napoleon Bútora v triede nikoho ____________________. Celá trieda naňho upierala ________. Keď 

povedal svoje meno, celá trieda vybuchla ________________. Také meno ešte _________________. 

 

 

 

Text č. 2 

Lukáško žalostne _________________. Ušiel im ______________ Mikino. Lukáško zabudol zatvoriť na 

klietke _______________. Zabudol zatvoriť aj ___________ na izbe. Hľadal ho okolo _________, aj na 

dvore, aj v záhrade. Keď sa ráno Lukáško zobudil, Mikinko čakal pri klietke na ___________________.  
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Ako povieme bez použitia slov, že ho máme radi?  

2. Prečo deti rady počúvajú rozprávky?  

3. Máš aj ty dobrého kamaráta?  

4. Podľa čoho posudzujeme ľudí?  

5. Čo sa nemá v lese robiť?  

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Kto napomínal Tomáška, keď sa mu nechcelo učiť?  

Komu a kto pribudol do rodiny?  

Kam sa Tomáškovi nechcelo ísť?  

Aké zvieratko mal Lukáško?  

Prečo Lukáško nemohol zaspať?  

 

 

 

Kam odišiel otecko?  

Čo pustila mama deťom a prečo?  

Na čom išla mama na nákup a čo sa stalo?  

Kto mal chuť na prvé jahody?  

Čo priniesla mamička Miloškovi z nemocnice?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 
 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

Ako sa správajú deti, keď chcú, aby rodičia vedeli, že ich veľmi ľúbia?  

Dokážeš sa aj ty zriecť niečoho pre iného a prečo?  

Prečo deti potrebujú ovocie?  

Vieš, čo sú vitamíny? 

Ako sa povie jedným slovom sestrin manžel?  

 

 

Keď mama vyšla z obchodu, zistila, že má zadnú dušu prázdnu.  

 

Tomáš musel zostať doma, lebo sa musel učiť básničku.  

 

Števo písal úlohy pri otvorenom okne. 

 

Viktorova stará mama vedela veľa rozprávok. 

 

Irenka sa báseň Malý gazda naučila veľmi zle.  

 

Mama si všimla, že im tečie WC.  

 

Marián urobil kotúľ a v behu bol prvý.  

 

Zuzka našla pri potoku psíka.  

 

Miro chcel byť upratovačom.  

 

Marcela si kúpila zmrzlinu.  
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ČIN-ČIN 

ČO VIEŠ O HLAVNEJ HRDINKE/HLAVNOM HRDINOVI KNIHY?        

  

 

 

Text č. 1 

Bol raz jeden _______________ malý a volali ho _________________. Mamička mu ______________ 

stlala. __________________ mu pofúkala. Vstával s ______________, vstával s _________________. 

Bol to ____________. Večne _____________, _____________ trieskal. 

 

 

 

Text č. 3 

V malom domčeku na ohrade bývala _____________________ muška. Nikoho nemala a preto starou 

___________________ ostala. Netrápi sa preto, sníva, sadí kvet a má __________________ celý svet. 

Lampášik si vo dne _______________. K muške zašiel zrána ______________ na posiedky. Zavolal on 

mušku zlatú, svietiť jeho ______________ od večera do svitu. 

 

Text č. 2 

V nedeľu sa ________________ čudný do susedov poberal. Vážne išli do susedov na _____________. 

Dievka nemala chuti na ________________. Nahnevaný pytač zlostne _______________. Že si vezme 

_______________, inú. Majú dievku ___________________ a oni len syna, také ledačo.  
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ČO ZAUJÍMAVÉ SA V KNIHE STALO? 

 

 

 

 

1. Kam mal ísť Čimo s tatom?  

2. Čo má vrabčiak vedieť, poznať?  

3. S kým sa kúpal Čvirik v potoku?  

4. Pre koho sa vrabce pobili?  

5. Prečo zvolali poradu?  

 

Text č. 1 

V starom domčeku bývali dve ___________________.  Jedna mala _____________________ oči a 

___________________________ zásterku, druhá mala ___________________________ oči a 

____________________ zásterku.  Aby sa vzdelávali a zabávali,  kúpili si __________________. 

V nedeľu býva v televízii __________________. Mačičky  boli naozaj ___________________________. 

 

Čo urobilo slniečko, keď vstalo?  

Čo museli vrabce spraviť predtým, ako mohol byť sobáš?  

Čo sa stalo po hostine?  

Kto si nosí so sebou lampášik?  

Kam nakoniec odišlo slniečko?  

 

 

 

Kto je to Čimčara?  

S kým sa kúpal Čvirik?  

Pre koho sa vrabce pobili?  

V ktorom ročnom období plánovali svadbu?  

Koho navštívil Čimo?  
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A TERAZ SI PRECVIČÍM TVOJU POZORNOSŤ 
 

Pravdivé  

 

 

 

 

 

Nepravdivé 

 

 

 

 

 

 

Čím sa kocúr uchytil na mucholapke?  

Čo mal gajdoš Čmeľ v kolibe?  

Kde strávili prvú noc mladomanželia?  

Čo spravili lastovičky, keď sa Čimo nechcel vysťahovať?  

Čo sa stalo, pokiaľ sa Čimo túlal po svete?  

 

Čimovci sa vybrali do susedov na pytačky.  

 

Čin bola smutná, lebo Čimo bol lenivý.  

 

Mladucha Čin-Čin s Čimom nocovali za komínom.  

 

Vrabce sa bili pre Čin-čin.  

 

Čimo našiel doma štyri deti.  

 

Na svadbe jedli čerešne a pili vínko zo studničky.  

 

Mamka povedala Čin, že Čimo je šikovný.  

 

Gajdoš Čmeľ mal rád mušacinku.  

 

Čimo dal lapenú muchu Činke.  

 

Vrana bola mladá.  

 


