
Viete, že...  

Spisovateľka Krista Bendová sa narodila v r. 1923 v Kráľovej Lehote. Po 

štúdiu sa stala redaktorkou denníka Pravda, a neskôr detského časopisu 

Ohník. V neskoršom období bola profesionálnou 

spisovateľkou. Svoju tvorbu venovala predovšetkým 

deťom, a napísala pre ne veľmi veľa kníh. Medzi 

najznámejšie patria aj knižky o chlapčekovi – Osmijankovi, 

ktorý v knižkách rozpráva príbehy o zvieratkách, princeznách, detektívoch 

a vtáčikoch.  

O ŽUVAČKOVOM JEŽKOVI 

 Kotúľa sa ježko, kotúľa, a nič súceho nevidí. A keď sa už dokotúľal na 

rúbanisko, zhíkol: - Aha, to je čosi pre mňa! To bude asi jabĺčko. Nie je síce 

červené, ale možno ešte nie je zrelé... Aj vonia akosi čudne, 

- ňuchol ježko k veľkej guli pri jednom pníku. – Vonia 

čudne-prečudesne, ale možno je to také exportné jablko! – 

A hneď aj pich! – a už si ho niesol na chrbte domov. 

- Ježiatka, - zavolal doma na deti, - priniesol som vám dobrotu! Exportné 

jabĺčko nevídanej farby aj vône! 

 Stará ježica aj malé ježiatka boli hneď pri ježkovi a všetci sa zahryzli do tej 

gule. Hrôza! Zahryzli sa – a nemohli sa odhryznúť! Guľa sa im nechcela odlepiť 

od zúbkov, ani ježkovi od pichliačov. A tak naťahovali každý kus tej gule, utekali 

do druhého kúta a z tej gule sa len vyťahovali za nimi akési nekonečné gumené 

špagátiky. 

úryvok z knihy K. Bendovej: „Osmijankove rozprávky“ 

1. Priprav si farbičky . 

a) Modrou farbičkou zafarbi (podčiarkni) zvolacie vety. 

b) Zelenou zakrúžkuj v poslednej vete všetky jednoslabičné slová. 

c) Žltou označ slová s dvojhláskou.  

d) Oranžovou farbičkou slová v prvej vete rozdeľ na slabiky. 

e) Červenou označ slovo, ktoré má päť slabík. 

f) Fialovou slová, ktoré predmety, veci alebo zvieratá zdrobňujú 

(zmenšujú). 

g) Hnedou vetu, kde ježko volá na deti. 



2. Vysvetli vetu: Zahryzli sa – a nemohli sa odhryznúť! 

3. Slová, ktoré sú podčiarknuté v texte prepíš a ústne vysvetli ich význam. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Povedz podľa obrázka, aké ovocie ešte rodinka Ježkovcov nazbierala. Ktoré  

ovocie nenašli v lese?   _____________________________________________ 

 

Pracuj so slovami. Prepíš 

ich písaným písmom 

a zapíš koľko majú hlások 

a písmen. 

jablká   

___________            / 

hrušky 

 ___________           / 

slivky     

___________            / 

hrozno  

___________            / 

orechy  

___________            / 

čerešne  

___________            /  

h p 


