
 

Klamárik – somárik (s.18) 

Pravda, alebo nepravda 

Jožko rád klamal ľudí.     pravda - nepravda 

Jožko videl ako sa auto zrazilo s motorkou.  pravda - nepravda 

Jožko sa bežal pozrieť na chlpatého psa.  pravda - nepravda 

Jožko naozaj videl slona.    pravda - nepravda 

 

O čom Jožko neklamal? 

O dopravnej nehode  O vlkovi  O mamičke  O zabitých ľuďoch 

Ktoré zviera sa v texte nespomína? 

Pes  vlk  slon  zebra               krokodíl        ťava             somárik 

 

 

Červené vetrovky (s.21)  

Hanka a Katka majú presne také isté vetrovky.  pravda - nepravda 

Hanka je staršia ako Katka.     pravda - nepravda 

Katkina vetrovka cez noc narástla.    pravda – nepravda 

Čo sa stalo s vetrovkami?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

O prváckom mačiatku (s.28) 

Daj do správneho poradia. 

Deti prišli prvý krát do triedy. 

Mačiatko zaspalo.  

Pani učiteľka sa začudovala. 

Deti začali hovoriť svoje mená. 

Mačiatko vyšlo z domu. 

Mačiatko sa zobudilo. 

Mačiatko nebolo: 

Čierne  hlúpe  chlpaté 

 malé  

 umňaukané  rýchle 

 



 

 

Ako deti kŕmili slona (s.34) 

Karolko vymyslel, že sa deti budú hrať na zoo.  pravda - nepravda 

Deti vedeli, že zvieratká v zoo sa nekŕmia.   pravda - nepravda 

Vladko bol nenásytný.     pravda - nepravda 

Vladka bolelo brucho kvôli Dominikovi.   pravda - nepravda 

Vladko ležal týždeň v posteli.     pravda – nepravda 

Čo Vladko nezjedol? 

Žuvačky banán uhorku  čerešne  cukríky  čokoládu nanuk 

 

 

 

O rôznych rečiach (s.36) 

Prečo to majú zvieratká ľahšie ako ľudia? 

Ako je možné, že sa pero s Mariánkom rozprávalo? 

Prečo sa dá s Ulrikou rozprávať po nemecky? 

Koho má Mariánko najradšej? 

 

 

 

 

Krajčírka (s.38) 

Daj do správneho poradia. 

Teta Hana ušila Tomášovi pekný kostým. 

Tomáš a Lukáš sa nerozprávali. 

Lukáš nepožičal Tomášovi kalkulačku. 

Tomáš vyhral na karnevale prvú cenu. 

Tomáš si nevedel vymyslieť masku. 

 

 

 



 

 

O psíkovi (s.42) 

Každý do psíka len kopal.     pravda - nepravda 

Psík niekomu ušiel.      pravda - nepravda 

Psíkovi bolo teplo a bol smädný.    pravda - nepravda 

Pani Baránková si myslela, že je chorý, pretože slinil. pravda - nepravda 

Dedko Hájek psíka pohladkal.    pravda - nepravda 

Majka videla, ako ujo Sedlák hádže do psíka kameň. pravda - nepravda 

Majka šla nakupovať.      pravda - nepravda 

Majka si požičala peniaze, aby mohla psíkovi niečo kúpiť. pravda - nepravda 

Majka mu kúpila dva párky.     pravda - nepravda 

 

 

 

Výhovorka býva horká (s.46) 

Čo medvedík nechcel po prasiatku? 

-aby pokosilo trávu 

-aby obralo hrášok 

-aby pozametalo dvor 

-aby opravilo motorku 

 

Aké bolo prasiatko? 

-lenivé 

-falošné 

-zákerné 

-choré 

 

 

 

 

 

Aké výhovorky prasiatko použilo? 

-že ho bolí nôžka 

-že má v bruchu dieru 

-že nemá čas 

-že má zamotaný chvostík 

 



 

 

Z Vanilkova do Škoricova (s.52) 

Dajte do správneho poradia 

Cuco sa bláznil. 

Cuco a Meduška videli veľa zaujímavých vecí. 

Cuco a Meduška sa poumývali. 

Cuco zistil, že míľniky majú banánovú plnku. 

Cuco zjedol šľahačkovú horu. 

Cuco a Maduška si dali čokoládovú skalu. 

 

ŤARCHA je 

-bolesť 

-váha 

-zlá príšera 

 

MÍĽNIK je  

-dlhý chodník 

-stĺpik pri ceste 

-nízky krík 

 

 

 

HÚŠTINA je 

-husté kríky a stromy 

-hustá polievka alebo kaša 

-husí dom 

 

ZAUMIENIŤ SI znamená 

-rozhodnúť sa  

-pomýliť sa 

-zabudnúť 

 


