1. Slová cestovali na výlet vlakom. Do vlaku si kúpili miestenky Vo ne vo vlaku boli le oradené
Slová istili e sedia v nesprávnom vo ni Aké má byť poradie vo ňov aby bol vo vetách dodr aný
správny slovosled Dopíš poradie vo ňa do krú ku nad ním.
PRÍKLAD
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2. Ako na ývame predchád ajúce ľudové výroky? Písmenko správnej odpovede doplň do krú ku
A. pranostika

B. priro nanie

C príslo ie

D. hádanka

_____/2b

3. Niektoré slová a vety sa nahnevali a ro hodli sa ľuďom u neslú iť Skryli sa do tre oru a pou ívať
ich mô u len tí ktorí ro lúštia kód na jeho otvorenie Pri jeho hľadaní postupuj tak e pri
správnom tvrdení apíš do krú kov kód 1, pri nesprávnom tvrdení kód 0:
A. Vo vete ,,Na konci umiera nádej ako posledná sú abstraktné podstatné mená
B. Vo vete ,,Bez práce nie sú koláče sa podstatné mená skloňujú podľa ro nakého

oru

C. Vo vete ,,Čo mô eš urobiť dnes neodkladaj na zajtra sú d e príslo k
D. Vo

ore pekn sa píše

E. Oh banie slo ies na

d
ame skloňo anie

F. Vo vete Zajtra pôjde Jo ko s dedkom na výlet do Tatier je jedno podstatné meno lokáli
jednotného čísla
KÓD na otvorenie tre ora je

A

B

C

6

D

E

F

_____/6b
www.ypsilonsutaz.sk
info@ypsilonsutaz.sk

4. Po náš literárne pojmy? Vyrieš krí ovku!
Zdru en r m jeho schéma ..........................................................
Príbeh
Skr t

ktorom

d dobro

hrá nad lom .................................

m sel alegória ..................................................................

Patrí do ľudo ej slo esnosti a skryto pomenú a nejak predmet ...
Via aná eršo aná umelecká reč ................................................
_____/5b

5. Ako na ývame literárny áner, v ktorom vystupujú vieratá a obsahuje ponaučenie Pomô e ti
tajnička predchád ajúcej krí ovky.
_____/1b

6. Pomô abke a nájdi pre ňu cestu do ja ierka Skákať mô e iba po kamienkoch v ktorých sú slová
kde sa spoluhlásky spodobujú Kamienky po ktorých skáče, sú v dy pri sebe (vodorovne alebo
zvisle)! Vy nač jej cestu tým e akrú kuješ správne slová Do obdĺ nika napíš správne poradie
vhodných kamienkov

4. Zuzka

1. počítač

2. ktorý

3. výborne

8. kvietok

5. dedko

6. zvon

7. kto

12. vločka

9. sneh

13. odpísať

10. drak

14. kde

11. škola

Správne PORADIE KAMIENKOV je

_____/5b
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