
O načisto obrátenej krajine 
Osmidunčo navrhol Osmijankovi, aby skákal po hlave.    pravda – nepravda 

Osmidunčo s Osmijankom kráčali v Obrátenej krajine dozadu.   pravda – nepravda 

V DOME POTRAVÍN si kúpili chlieb.       pravda – nepravda 

V DOME OBUVI si kúpili tvrdé topánky.      pravda – nepravda 

V jedálni vyrábali motocykle.        pravda – nepravda 

Na obed dostali vtáčí zob a seno.       pravda – nepravda 

 

 

 

O načisto čokoládovej krajine 
Všetko čo videli v čokoládovej krajine malo________________________farbu. 

Na čerešni rástli__________________________________________________. 

Čokoládovým policajtom vyletelo z pušky_______________________________________________. 

Kráľovský hrad vyzeral ako______________________________________________. 

Za trest, že jedli pralinky z rumového stromu, dostali Osmijanko a Osmidunčo trest. Aký? __________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

O načisto hlúpej krajine 
SOMARICA bola... 

... loďka na oceáne 

...oslica na brehu mora 

...krajina v ktorej pristáli 

 

Chlapi – rybári... 

...nalovili kopec rýb a odviezli si ich domov. 

...nalovili kopec rýb a všetky ich pohádzali späť do mora. 

...nalovili kopec rýb a vysypali ich na brehu na zem.  

 
Na jarmoku v meste predávali... 

...cukríky a šatstvo. 

...ľudí. 

...kozy a ovce. 

 
Kráľ hľadal na jarmoku... 

...čo najhlúpejšieho ministra. 

...čo najmúdrejšieho ministra. 

...náušnice. 

Kráľ nechcel veriť, že... 

...Osmidunčo je pes. 

...existuje aj iná krajina než je tá ich. 

...ryby nevedia lietať. 

 



O načisto spomalenej krajine 
Keď prišli do Spomalenej krajiny, práve svitalo.     pravda – nepravda 

Kohút kikiríkal na pokračovanie.       pravda – nepravda 

Z kuchyne do izby šli od obeda až do večera.     pravda – nepravda 

O raňajky sa všetci spravodlivo rozdelili.      pravda – nepravda 

Hostitelia plakali, pretože ich Osmijanko urazil.     pravda – nepravda 

Zo Spomalenej krajiny sa dostali s pomocou padáku a vetra.   pravda – nepravda 

 

 

O načisto zrýchlenej krajine 
Osmijanko a Osmidunčo pristáli na streche... 

...školy. 

...nemocnice. 

...obchodu. 

 

Žiak Johanes dostal päťku, pretože... 

...nevedel vybrané slová po M. 

...povedal vybrané slová po M príliš pomaly. 

...povedal slová po M šušľavo. 

 

 

Školník sa na Osmijanka a Osmidunča hneval, pretože... 

...nemali školskú tašku. 

...nemali cvičky. 

...nevedeli vybrané slová po M. 

 

 

Keď začala v škole prestávka,... 

...školník odišiel na obed. 

...školník zaspal. 

...školník začal hľadať Osmijanka a Osmidunča. 

 

 

Zo školy sa im podarilo ujsť tak, že .... 

...ich výbuch chemikálii vyhodil vysoko do vzduchu. 

...ich školník vykopol až za kopce. 

...ich raketa odviezla do vesmíru. 

 

 

 



 O načisto papierovej krajine 
Ako chutila tráva v tejto krajine? _________________________________________________________ 

Z čoho bol pes v tejto krajine? ___________________________________________________________ 

Ako sa chcel Osmijanko obrániť? _________________________________________________________ 

Ako sa nakoniec z krajiny dostali 

preč?_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

O načisto detskej krajine 
Na detskom ihrisku bol veľký vreskot.      pravda – nepravda 

Ak chce Osmijanko kolobežku, musí nakresliť žiadosť.     pravda – nepravda 

V detskej krajine zrušili všetky školy.       pravda – nepravda 

Kráľom je ten, kto sa vie lepšie biť.       pravda – nepravda 

V papierníctve kúpili papier a ceruzku za 3 koruny.     pravda – nepravda 

Osmijanko s Osmidunčom nakoniec kolobežky dostali.    pravda – nepravda 

 

 

 

 

 

O načisto začarovanej krajine 
Ako prvý sa im v tejto krajine prihovoril krík.     pravda – nepravda 

Osmijanko sa bál, že ich tiež zakľajú.       pravda – nepravda 

Psi sú tu zakliate na bavlnky.        pravda – nepravda 

Všetkých v tejto krajine zaklial čarodejník.      pravda – nepravda 

Zaklial ich preto, lebo sa hneval, keď sa mu nepodarilo kúzlo.   pravda – nepravda 

Adalbertova žena je zakliata na kocúra.      pravda – nepravda 

Lietajúci tanier ich odviezol domov.       pravda – nepravda 

 

 

 

 


