
SJL – 4.roč.               

Zákaz stavania snehuliakov    

1.Pozorne si prečítaj text! 

„Ujmem sa toho prípadu!“ súhlasil detektív a hneď sa pustil do pátrania. Najskôr si nechal 

opísať tie zmiznuté osoby. „ Snehuliaci – to sú snehové gule... Starý hrniec. No a tiež metla...  

Nosy majú z mrkvy!“ prekrikovali sa deti. Detektív si opis starostlivo zapísal do notesa. 

Potom podľa opisu vyhotovil obrázok, ktorý sa mal podobať na nezvestných snehuliakov: 

„Vyzerali takto?“ Deti sa išli popučiť od smiechu. Potom začal detektív snoriť po meste. 

2. Vysvetli tieto slová: ( správne podčiarkni) 

    snoriť-   ponoriť sa            popučiť sa od smiechu – prasknúť                   notes - lotéria 
                     čuchať                                                            strašne sa smiať                     notový zošit                                     
                      hľadať                                                             stlačiť sa                                  zápisníček 
  

3. Podčiarkni  meno autora tejto rozprávky:   Daniel Hevier 
                                                                                  Ján Navrátil  
                                                                                 Ján Uličiansky 
4. Vymenuj časti tela zmiznutých snehuliakov, podľa toho, ako ich pomenovali v texte deti. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5. Čo si myslíš? Je táto rozprávka:  a) ľudová  
                                                             b) autorská  
 
6.Vieš , čo je hlavnou myšlienkou tejto rozprávky? 
                           a) stavanie snehuliakov  
                           b) hľadanie snehuliakov  
                          c) ochrana životného prostredia 
  
7. Deti postavili snehuliakov – sivuliakov. Z čoho sa ešte dajú postaviť  podobní snehuliaci, 
keby sme nemali sneh? Ako by si ich pomenoval?  
 Napríklad: 

blatuliak,____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.Čo si zapísal detektív do notesa?_______________________________________________  

9.Do čoho sa pustil detektív? a) do spievania  
                                                    b) do písania  
                                                   c) do pátrania 
 
 



10. Napíš slová s opačným významom: 
   zmiznuté osoby - _______________________  starostlivo zapísal - ____________________  

    starý hrniec-  __________________________ súhlasil - ____________________________  
 

11. Vyhotov teraz aj ty podľa opisu snehuliaka: 

 

 

 

 

12. Poskladaj správne nápisy: 

Sneh chceme biely.___________________________________________________________  

Čistý chceme vzduch.__________________________________________________________  

Snehuliaci sa k vráťte nám.______________________________________________________  

Popučiť sa od deti  išli smiechu.__________________________________________________  

Spodobovanie:  d----t 

Hra......,     plagá......, víken......,   chobo......, me.....,   kamará.......,   obcho........, ha....... 

 

Plo..... jablka,     ľudský po.....,    drevený plo......, ďaleký ho......, dnešný tren....., dávny pirá...., 

Bolestivý pá...., drevený su......., moderný robo......, neznesiteľný chla....., zlatý duká..... 

 

Usporiadaj podľa abecedy  a zapíš číslom:    ¹ Adam  

Pavol, Alena, Jana, Alex, Sandra, Viktória, Miloš, Lenka, Ondrej, Mirko, Dáša, Renáta 

................................................................................................................................

................... 

 

 



1. Doplň do viet správne i-í alebo y-ý.  Potom si celý diktát pozorne prečítaj 

a skontroluj. 

Pr__cestoval k nám str__ko  Kr__štof z  B__str__ce. Hneď sme išl__   na r__bačku.  

K Tor__se to nemáme ďaleko.  Bol__  sme tam r__chlo.   M__lé   r__bk__             nielenže  

zar__to  mlčal__, ale niekam sa aj skr__l__.  Neuver__teľne  som  sa    nud__l. Začal som si  

obhr__zať  necht__. Chlieb s br__ndzovou nátierkou sa         dávno m__nul. Konečne  

pr__šla  mam__čka s  r__zotom.  Kukur__ca  z  neho          bola dobrou návnadou.  

Lap__l__   sme    tr__     r__b__čk__. 

 

Celú pr__rodu pokr__la biela per__na. Zvieratká tr__zn__l hlad. Vever__čka R__ška 

obhr__zala ukr__té orech__. Rieka bola plná kr__h. R__bk__  klesl__  ku dnu. L__ška 

p__tliač__la v kur__ne. D__viak  rozr__val zem  pr__     kr__ku.   R__s striehol na kor__sť.  

T__cho  preruš__lo   r__čanie jeleňa. Zajac sa pust__l  do  r__chleho behu. Z p__sku mu 

trčal__ veľké hr__zák__.  Kor__tnačku  chrán__  pancier ako r__tiera brnenie. 

   

 

 

2. Napíš tieto diktáty do cvičného zošita. (Popros rodiča, aby ti ich nadiktoval.) 

Stryná si zmyslela robiť hríbovú polievku. Mala iba zopár rýdzikov. Dobré by boli aj 

bryndzové halušky. Ale z korýtka zmizla bryndza. Čo tak rizoto? Všetku ryžu už minula na 

nákyp. Na plnenú papriku už nemá mäso. Pošle strýka na ryby! Ten prišiel až večer. Dostal 

kukuričné placky. Hryzie ich až doteraz. 

 

Chcel by som byť dirigentom. Stále mlčí ako ryba. Alebo rybárom. Pri rybníku býva ticho. 

A čo tak bača? Robil by som bryndzu a bol v prírode. Akvaristika je tiež dobrá. Budem 

kŕmiť korytnačky. Najlepšie by bolo ryžovať rýdze zlato. Nechcem byť v kriku. Teraz ma 

ním trýzni moja milá sestrička. Pri chrípke sa rýchlo skryjem pod perinou. 

 


