
Ako zasadili zrnko 
Kohútik vedel, ako treba zasadiť zrnko.    pravda – nepravda 

Kohútik zaspieval zrnku a ono vyrástlo.    pravda – nepravda 

Vrabec zrnko vyhrabal a zjedol.     pravda – nepravda 

Sliepočka a kohútik uchránili klások pred prasiatkom.  pravda – nepravda 

Zrniečka z klásku si spravodlivo rozdelili na polovicu.  pravda – nepravda 

Sliepočka a kohútik zozobali všetky zrná z klásku.   pravda – nepravda 

 

 

Ako si chceli postaviť domček 
Sliepočka chcela postaviť nový domček, pretože ten starý: 

...bol špinavý 

...bol neútulný 

...smrdel 

 

Predtým ako si začali stavať nový domček bývali: 

...v stodole 

...v komore 

...v dutine stromu 

 

Materiál na stavbu získali: 

...v lese 

...v bazáre 

...povynášali haraburdy zo stodoly 

 

Kohútikovi a sliepočke.. 

...sa podarilo postaviť krásny domček. 

...sa domček veľmi nepodaril, ale dalo sa v ňom bývať. 

...sa ich stavba zrútila kohútikovi na hlavu. 

 

Kohútik a sliepočka sa radili s mnohými zvieratkami, ale nespýtali sa: 

...mačičky 

...krtka 

...muchy 

 

Nakoniec sa skryli pred dažďom: 

...pod stromom 

...v stodole 

...v jaskyni 

 

 

 

 



Ako kohútik zložil pesničku 
Kohútik ráno upratal dvor.       pravda – nepravda 

Kohútik bol ráno veľmi hladný a zožral všetko zrno.    pravda – nepravda 

Kohútik si dal na hlavu baganďu a to mu pomohlo vymyslieť pesničku. pravda – nepravda 

Kohútik nakoniec pesničku zložil, ale nikomu sa nepáčila.   pravda – nepravda 

Sliepočka hneď vedela, že tú pesničku zložil kohútik.   pravda – nepravda 

Kohútik bol najprv nešťastný, že nikto nevie, že je to jeho pesnička.    pravda – nepravda 

 

Ako išli na kopec 
Sliepočka si myslí, že kopce sú na to, aby.. 

..sme na ne mohli vyliezť a pozerať sa dookola. 

..nám zavadzali, keď ideme na prechádzku. 

..sme sa nemuseli stále pozerať na rovinu. 

 

Kohútik a sliepočka sa prvý krát vrátili späť z výletu,.. 

...pretože kohútikovi sa zlomil pazúrik. 

...pretože sliepočke sa nechcelo chodiť. 

...pretože zabudli povedať psíkovi kam idú. 

 

Kohútik a sliepočka sa druhý krát vrátili späť z výletu,... 

...pretože zablúdili. 

...pretože chceli zistiť, či nezablúdili. 

...pretože boli hladní. 

 

Kohútik a sliepočka sa tretí krát vrátili späť z výletu,... 

...pretože sa báli tchora. 

...pretože si neboli istí, či zavreli vrátka. 

...pretože sliepočka musela sedieť na vajíčkach. 

 

Kohútik a sliepočka sa štvrtý  krát vrátili späť z výletu,... 

...pretože sa báli, že bude pršať. 

...pretože zmokli. 

...pretože ich boleli nohy. 

 

Kohútik a sliepočka sa piaty krát vrátili späť z výletu,... 

...pretože sa zľakli medveďa. 

...pretože kohútik stále šomral, že nevládze. 

...pretože boli hladní. 

 

Kohútik a sliepočka sa posledný krát vrátili späť z výletu,... 

...pretože ich už boleli nohy. 

...pretože sa už stmievalo. 

...pretože si doma zabudli ruksak. 



 

Ako chytal kohútik beláska 
Kohútik sa hneval, že sa mu sliepočka smeje.   pravda – nepravda 

Keď kohútik naháňal beláska, zasekol si zobák v doskách.  pravda – nepravda 

Kohútik sa dopichal na egrešovom kríku.    pravda – nepravda 

Kohútik sa potápal v jazere.      pravda – nepravda 

Kohútik nakoniec chytil beláska na kameni.    pravda – nepravda 

 

 

 

 

Ako kohútik najkrajšie zakikiríkal 
Sliepočka by sa bála ísť sama do lesa.    pravda – nepravda 

Kohútik bežal tak rýchlo, že predbehol zajaca.   pravda – nepravda 

Baran zgúľal balvan z vŕšku.      pravda – nepravda 

Veverička sa na kohútika hnevala.     pravda – nepravda 

Sliepočka povedala, že škovránok spieva odporne.   pravda – nepravda 

Kohútik nakoniec priznal, že nie je najlepší a najodvážnejší. pravda – nepravda 

 

 

 

 

Ako prekabátili cudzieho kohúta 
Keď sa kohútik a sliepočka ráno zobudili, našli na dvore: 

..slepú mačku. 

..cudzieho kohúta. 

..malého kohútika. 

 

Cudzí kohútik sa rozhodol ostať na ich dvore, pretože: 

..jeho dvor zaplavila voda. 

..na jeho dvore bolo veľa špiny. 

..tento dvor sa mu páčil. 

 

Zvieratká na dvore cudzieho kohútika: 

..prijali medzi seba. 

..prekabátili, keď sa tvárili, že ho nepočujú. 

..vyhnali metlou. 

 

Prišiel na druhý deň cudzí kohút opäť na dvor? -__________________ 

 

 

 

 



 

 

Ako urobili dobrý skutok 
Kohútik a sliepočka pomohli mačke chytiť myš.   pravda – nepravda 

Kohútik a sliepočka chceli pomôcť lastovičke stavať hniezdo. pravda – nepravda 

Kohútik a sliepočka si zaplávali spolu z húsatkami.   pravda – nepravda 

Húsatká sa utopili v jazere.      pravda – nepravda 

Kohútikovi a sliepočke sa nepodarilo urobiť dobrý skutok.  pravda – nepravda 

 

 

 

Ako kohútik svätil nedeľu 
Kohútik sa rozhodol oddychovať, pretože ho boleli krídla.  pravda – nepravda 

Kým sliepočka zbierala klásky, kohútik sa hral s kuriatkami. pravda – nepravda 

Kohútika bavilo vylihovať celý deň.     pravda – nepravda 

Kohútik vôbec nepomohol sliepočke.    pravda – nepravda 

Sliepočka zjedla všetko, čo nanosila z poľa.    pravda – nepravda 

 

 

 

Ako ochutnávali svoje zásoby 
Kohútik a sliepočka mali zásoby v troch vrecúškach.  pravda – nepravda 

Vrecúška im v slame prehrýzli myši.     pravda – nepravda 

 

Sliepočka vyhrabala vrecúška zo zeme, pretože: 

..sa bála, že ich zjedia myši a krtkovia. 

..si myslela, že ich ukradne mačka. 

..bola hladná a chcela si zajesť. 

 

Vrecúška boli odrazu prázdne, pretože: 

..sliepočka z nich všetky zásoby ukryla pred kohútikom. 

..kohútik so sliepočkou všetko zjedli. 

..všetko pojedli tie zlodejské myši. 

 

Keď prišiel večer, 

...kohútik pochytal zlodejské myši. 

...kohútik so sliepočkou plakali nad stratenými zásobami. 

...kohútik so sliepočkou už mali vrecká opäť plné. 

 

 

 



 

Ako putovali na koniec sveta 
Kohútik so sliepočkou našli koniec sveta.     pravda – nepravda 

Veverička im správne poradila, ako sa dostať na koniec sveta.  pravda – nepravda 

Spolu s bocianom preleteli more.      pravda – nepravda 

Ku koncu už boli z putovania veľmi unavení.    pravda – nepravda 

Tesne pred západom slnka sa vrátili domov.    pravda – nepravda 

 

 

Ako mali stôl, stoličky a postieľky 
Sliepočka bola ráno nespokojná, pretože: 

...kohútik jej zjedol raňajky. 

...kohútik je lenivý. 

...kohútik ju zobudil kikiríkaním. 

 

Kohútik a sliepočka pozvali na obed psíčka a mačičku,... 

...ale oni neprišli. 

...ale oni radšej išli domov. 

...ale oni sa im vysmiali a odišli. 

 

Kohútik a sliepočka spali... 

...v postieľkach. 

...na bidielku. 

...na zemi. 

 

Nasledujúce ráno kohútik so sliepočkou... 

...namaľovali nábytok, aby bol ešte krajší. 

...odniesli nábytok do stodoly. 

...spálili nábytok na ohni a opiekli si na ňom omrvinky. 

 

 

 

 

Ako sa narodili kuriatka 

Psíček chcel, aby kohútik so sliepočkou naučili kuriatka štekať a vrčať. pravda – nepravda 

Psík, mačka a hus sa skoro pohádali.      pravda – nepravda 

Kohútik sa bál, že kuriatka vystraší kikiríkaním.    pravda – nepravda 

Sliepočka musela kuriatka naučiť, ako sa hrabe a zobká.   pravda – nepravda 


