
Ako si psíček s mačičkou umývali dlážku 

Psíček s mačičkou si chceli umyť dlážku, pretože: 

...ju mali špinavú. 

...čakali návštevu. 

...sa chceli podobať ľuďom. 

 

Čo použila mačička na umytie dlážky? 

___________________________________________________________________________ 

 

Mačička ponúkla psíkovi mydlo, keď bol hladný.   pravda – nepravda 

Psíček s mačičkou zmokli.      pravda – nepravda 

Na to, aby sa usušili, potrebovali zvieratká kolíčky.   pravda – nepravda 

 

Ako si psíček roztrhol gatky 

Daj do správneho poradia: 

Psíčkovi sa posmieval zajac. 

Psíčkovi sa posmievali myši. 

Psíčkovi sa posmievali deti. 

Sliepka zďobla dážďovku. 

Psíček vbehol do tŕnia. 

Psíček našiel dážďovku. 

Mačička sa parádila, aby bola pekná. 

Psíček si zatancoval. 

 

Ako to bolo na Vianoce 

Psíček sa obával, že... 

...pán Čapek nič rozumného nevymyslí. 

...pán Čapek o nich napíše škaredé veci. 

...pán Čapek bude písať o malých deťoch 

...pán Čapek bude chorý. 

 



Po ceste do Redakcie sa psíček s mačičkou... 

...hádali o tom, kto má viac bĺch. 

...sťažovali, že ich svrbí srsť. 

...nedohodli, čo pánovi Čapkovi poradia. 

...hrali na rytiera a princeznú. 

 

Psíček s mačičkou pánovi Čapkovi poradili, aby napísal... 

...o tom, ako sa hrajú. 

...o tom, že ich deti príliš trápia. 

...o tom, že deti sú špinavé. 

...o tom, že deti sa s nimi nechcú hrať. 

 

Ako psíček a mačička písali list dievčencom do Ružomberka 

Psíček s mačičkou sa celý deň váľali v postieľkach.   pravda – nepravda 

Mačička vie písať písaným písmom.     pravda – nepravda 

Mačka vie poriadne zabrechať, keď sa posnaží.   pravda – nepravda 

Mačičke sa viac páči mäkké i, pretože má bodku.   pravda – nepravda 

Psíček pred odchodom na poštu zjedol kvargľu.   pravda – nepravda 

Psíček s mačičkou sa takmer nedostali domov.   pravda – nepravda 

 

 

O pyšnej nočnej košieľke 

Aká bola chudobná nočná košieľka? 

___________________________________________________________________________ 

Aká bola bohatá nočná košieľka? 

___________________________________________________________________________ 

Čo je to vresk? Čo je vred? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



O chlapcoch z Trenčína 

Dajte do správneho poradia: 

Mačička sa zahrala na schovávačku. 

Psíček s mačičkou chceli pána Čapka oklamať. 

Psíček sa rozhodol, že sa pôjdu pozrieť do Trenčína. 

Psík sa zahral s chlapcami na chytačku. 

Pán Čapek priniesol psíčkovi a mačičke list. 

Zapadlo slnko. 

 

 

 

Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny 

Ktoré z tých vecí, čo dali psíček s mačičkou do torty, tam naozaj patrili? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Prečo bolo vlastne dobre, že tortu zjedol zlý pes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ako našli bábiku, ktorá tenko plakala 

Zvieratká potrebujú veľa hračiek.      pravda – nepravda 

Deti si nevážia svoje hračky.       pravda – nepravda 

Bábika plakala, pretože bola hladná a bola sama.    pravda – nepravda 

Psíček s mačičkou sa rozhodli pohľadať dievčatko, ktoré bábiku stratilo. pravda – nepravda 

Psíček nemohol nájsť žiadne hračky pre bábiku.    pravda - nepravda 

 

 

 



 

 

Ako hrali divadlo a čo bolo na Mikuláša 

Prečo neboli vonku žiadne deti? 

___________________________________________________________________________ 

Prečo bol psíček – kráľ smutný? 

___________________________________________________________________________ 

Ako sa Vierka s Jankom odvďačili psíčkovi a mačičke za divadielko? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


