
Z každého rožka troška.... 

 

1. Ktoré tri veci žiadala v rozprávke „O dvanástich mesiačikoch“ 
od Marušky jej nevlastná sestra Holena, aby ich priniesla 
uprostred zimy? 
 narcis, jahody, čerešne 
 fialky, jahody, jablká 
 snežienky, kivi, maliny 

 
2. V ktorej rozprávke od H. CH. Andersena malo iba malé dieťa 

odvahu povedať nahlas, že je cisár nahý? 
 Statočný cínový vojačik 
 Dievčatko so zápalkami 
 Cisárove nové šaty 

 
3. Vieš aké mesto sa skrýva v tejto prešmyčke? 

PÔJDEM, KEĎ MI ONA ODSTRÁNI TRAKY 
 Nitra 
 Prešov 
 Meder 

 
4. Kde sedela kukulienka, keď tá tuhá zima bola? /môžeš si ju 

zaspievať/ 
 na peci, na streche 
 v dome, na komíne 
 na dube, na buku 

 
5. Doplň príslovie: „Práca chvatná ..................“ /popros rodičov, aby 

ti príslovie vysvetlili/ 
 veľa získaš 
 málo platná 
 skôr ju urobíš 

 



6. V ktorom meste sa nachádza hrad preslávený povesťou 
o Omarovi a Fatime? Je to príbeh o hrdinstve, láske a hlavne 
o hlbokej studni. 

 Nitra 
 Bratislava 
 Trenčín 

 
7. Vieš ktoré zvieratá sú symbolom Vysokých Tatier? 

 medveď, jeleň 
 kamzík, svišť 
 salamandra škvrnitá, orol 

 
8. Aké pichliače má ježko tesne po narodení? 

 veľmi maličké podobné srsti 
 žiadne 
 také aké v dospelosti, len nepichajú 

 
9. Uhádneš hádanku? Býva u nás dievka strapatá, po chalupe lieta 

sem a ta. Čo je to? 
 sestra 
 metla 
 lopta 

 
10. Deň ľudovej rozprávky oslavujeme každý rok 16. marca. 

V tento deň sa narodil slovenský rozprávkar Pavol Dobšinský. 
Teraz si v matematickej úlohe preveríme tvoje znalosti z jeho 
rozprávok. Počítaj pozorne! 
Koľko kvetov narástlo z jednej stonky/...ruža/, tie pripočítaj 
ku grošom, ktoré zarobil chudobný človek /..... groše/, 
pripočítaj koľko bolo princezien v rozprávke „Soľ nad zlato“, 
pripočítaj synov, ktoré mal sedliak v rozprávke „Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý vlas“, odpočítaj koľko detí mal kráľ 
v rozprávke „O veternom kráľovi“. Vyšlo ti číslo: 

 18 
 19 
 20 


