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1. Prečítaj si básničku a doplň tajničku podľa otázok, ktoré sú nižšie. 

1.             

2.             

3.             

   4.          

  5.           

   6.          

   7.          

 

1. Ako sa cítil Kubo, keď natrhal štyri kilá višní? Bol ... 

2. Ako sa volá hlavný hrdina básne? 

3. Kedy sa Kubo zobudil? O ... 

4. Čo robí Kubo na tráve? 

5. Po akú vec zabehol Kubo, aby mohol zliezť zo 

stromu? 

6. Kto bol na strome? 

7. Ktorý mesiac sa spomína v básni?  

 

2. Doplň do tabuliek synonymá (slová rovnakého významu) a antonymá (slová opačného významu) 

 
3. Podčiarkni správnu odpoveď. 

a) text Ako sa Kubo stratil patrí do prózy – poézie 

b) autora poézie nazývame:  skladateľ, spisovateľ, básnik, ilustrátor 



c) posledná strofa v básni obsahuje: 15 veršov - 2 strofy - 2 verše   

d) vyhľadaj v básni 5 rýmov a vypíš ich: 

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

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

 

4. Odpovedz na otázky. 

* Čím ťa pobavila postava Kuba?  ______________________________________________________ 

* Čo majú postavy z textu Kubove príhody a Ako sa Kubo stratil spoločné? 

__________________________________________________________________________________ 

* Vypíš z básne verše, ktoré považuješ za nezmysly.  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

*  Aký význam majú slová z básne: 

svätosväte - ___________________, fakt- ______________________ ostošesť - __________________ 

 

5. Vypíš z básne: 

5 podstatných mien – 

3 prídavné mená –  

3 slovesá – 

 

6. Spoj podčiarknuté podstatné mená s ich pádom a číslom. 

koncom zimy akuzatív, jednotné číslo 

dostal nápady datív, jednotné číslo 

vyliezol na ten orech genitív, jednotné číslo 

4 kilá višní akuzatív, množné číslo 

Kubovi genitív, množné číslo 

 

7. Podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu. 

pravda, fakt, september, príliš, slnko, zobudil sa, ešte, šťastie, zbehol, zostať, stratil, Kubo, keďže 

 

8. Vypíš jednu oznamovaciu, jednu opytovaciu a jednu zvolaciu vetu. 

 

 

9. Doplň i/í, y/ý. 

Bab_čka navar_la v_born_ sl_vkov_ koláč. R_chlo sme ho zjedl_. Str_kovi sme nič nenechal_. M_ 

sme boli s_ti. On si dal r_žu. M_slel_ sme, že mu nechutí. M_lili sme sa. Chut_lo mu. 

 


