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1. Podľa ktorej strukoviny pomenovala mamka svojho syna 
z ľudovej rozprávky od Pavla Dobšinského? 

 fazuľa  
 hrach 
 šošovica 

 
2. V ktorej rozprávke od H. CH. Andersena vystupujú dve deti – 

Gerda a Kay? 
 Dievčatko so zápalkami 
 Lietajúci kufor 
 Snehová kráľovná 

 
3. Nájdi vo vete tri časti tela: 

ÚSPECH DOSIAHLI VLASTNOU ŠIKOVNOSŤOU 
 vlas, uši, nos 
 nos, nohy, oči  
 ucho, zub, oko 

 
4. Text našej slovenskej hymny napísal Janko Matuška v roku 

1844. Poznáš názov ľudovej piesne, ktorá má s našou hymnou 
rovnakú melódiu? 

 Močila konope močila 
 Na tej Detve  
 Kopala studienku 

 
5. Koľko dní kvapká v pranostike „Medardova kvapka ....“ 

 35 
 38 
 40 



6. Ako sa volal a kde sa narodil najznámejší slovenský zbojník 
18.storočia? 

 Jakub Surovec, Hámer 
 Tomáš Uhorčík, Predmier 
 Juraj Jánošík, Terchová 

 
7. Aké unikátne rezbárske dielo od majstra Jozefa Pekaru sa 

nachádza na fare v Rajeckej Lesnej? 
 Slovenská koliba 
 Slovenský betlehem 
 Slovenské hudobné nástroje 

 
8. Svrčka poľného môžeme počuť hlavne večer, kedy počujeme 

koncert viacerých svrčkov. Ako vzniká cvrkot, ktorý vydáva 
svrček? 

 škrípaním hryzadiel 
 je to jeho hrdelný zvuk 
 trením krídel o seba 

 
9. Uhádneš hádanku? Prázdna stojí, plná chodí. Čo je to? 

 sukňa 
 topánka 
 čapica 

 
10. Aj bratia Jacob a Wilhem Grimmovci sa preslávili písaním 

rozprávok pre deti. V matematickej úlohe si preveríme tvoje 
znalosti z ich rozprávok. Počítaj pozorne! 
Koľko zlatých rybiek vytiahol rybár zo siete, ďalej pripočítaj 
trpaslíkov s ktorými žila Snehulienka, pripočítaj synov 
z rozprávky „Stolček, prestri sa!“, odpočítaj kozliatka 
z rozprávky „Vlk a ...... kozliatok“, pripočítaj súrodencov 



z rozprávky „ O medovníkovej chalúpke“ a pripočítaj koľko 
rokov spala princezná z rozprávky „Šípová Ruženka“. Vyšlo ti 
číslo: 

 106 
 105 
 107 

 
 

 
 

 

 


