
Voľby v chladn – čke 

 

O t - ždeň sa budú konať 

voľby v chladn - čke.  

Oznam o tom visí všade,  

aj na mrazn - čke. 

 

Hádajú sa zeler s pórom, 

kto z n - ch bude primátorom. 

Zeler vraví, že je väčš -,  

a pór zasa, že nás lieč -. 

 

Oslovil -  mrkvičku, 

svetoznámu právn - čku. 

 

 

Nevedel -, kde však začať. 

„Budete tu dlho jačať?“ 

pýta sa aj kaleráb. 

„Ja by som tiež vol - l rád!“ 

 

A tak det -, rozhodn - te, 

komu dáte hlas. 

Nech sa už viac nehádajú,  

počúvnu len vás. 

Nech im ona porad- ,  

kto je vyššie v porad -. 

 

 

 

 

1. Prečítaj si pozorne básničku.  

2. Doplň do slov vynechané i/í, y/ý.  

3. Čo je to verš? odpoveď 

4. Koľko veršov má táto báseň? odpoveď 

5. Čo je to strofa? odpoveď 

6. Koľko strof má táto báseň? odpoveď 

7. Ktoré postavy – zelenina – vystupujú v básni? 

odpoveď 

8. Aj na čom visel oznam o voľbách? odpoveď 

9. O koľko dní sa budú konať voľby? odpoveď 

10.  Kým sa chceli stať zeler aj pór? odpoveď 

11.  Koho oslovili zeler a pór pri svojom spore? odpoveď 

12.  Aké povolanie malo rozhodnúť v spore medzi zelerom a pórom? 

odpoveď 

13.  Kto sa tiež chcel pridať k voľbám? odpoveď 

14.  Kto nakoniec rozhodne o víťazovi volieb? Odpoveď 



 

15.  Vypíš z prvej strofy trojslabičné slová a rozdeľ ich na slabiky. 

odpoveď 

16.  Ktorá zelenina z básne je jednoslabičná? 

odpoveď 

17.  Ktoré dve zeleniny z básne majú rovnaký počet slabík? 

odpoveď 

18.  Vypíš z básne vetu, v ktorej sa nenachádza ani jedno jednoslabičné slovo. 

odpoveď 

19.  Vypíš z básne všetky štvorslabičné slová. 

odpoveď 

20.  Rozdeľ na slabiky všetky trojslabičné slová zo štvrtej strofy. 

odpoveď 

21.  Rozdeľ slová z nadpisu na slabiky a potom na hlásky. 

slabiky.. 

hlásky.. 

22.  V slovách z básne sa poprehadzovali slabiky, napíš slová správne. 

kaničchlad – odpoveď  

ničkamraz – odpoveď 

tomárompri – odpoveď 

vičkamrk – odpoveď 

rábleka – odpoveď 

kaničpráv – odpoveď 

23. Urob hláskový rozbor slov týždeň a liečiť. 

T –  odpoveď                                             písmeno - odpoveď 

Ý –  odpoveď                                             písmeno - odpoveď 

Ž –  odpoveď                                             písmeno - odpoveď  

Ď –  odpoveď                                             písmeno - odpoveď 

E –  odpoveď                                             písmeno  - odpoveď 

Ň –  odpoveď 

24.  Napíš tromi vetami, akú zeleninu máš rád/rada a prečo. 


