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Náš Alex je výmyselník. Má tri roky a o všetko sa zaujíma.
Rád pobehuje okolo dospelých. Pozorne sleduje, čo robia. Niekedy im aj 
s nadšením „pomáha“.
Včera vošiel za starkou do komory. Práve tam stála medzi policami a roz-
mýšľala.
„Čo hľadáš?“ privravel sa jej Alex.
„Ále... Asi včerajší deň...,“ odpovedala zahútaná starká.
Alex sa zamyslel, po chvíli ju chytil za ruku a povedal:
„Poď so mnou, starká!“

Priviedol ju do kuchyne, kde visel na stene kalendár. Ukázal 
naň a riekol:

„Tu sú všetky dni, starká! Musí tu teda byť aj ten 
včerajší!“

ROČNÉ OBDOBIAKALENDÁRDNI
MESIACEPREDPONYDRUHY VIET

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová (text)
Mgr. Mária Mydlová (úlohy)

Včerajší deň
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1.  Vyfarbi okienko, v ktorom je uvedený vzťah medzi Alexom 
a jeho starkou. Alex je starkin:

syn vnuk synovec pradedko
dedko otec ujo strýko

 
2.  Čo znamená slovo zahútaná? (Zakrúžkuj písmeno so správ-

nou odpoveďou.)
a) veselá      b) smutná      c) zamyslená      d) prekvapená

 
3.  V ktorých miestnostiach boli Alex a starká? (Vyfarbi okienko 

so správnou odpoveďou.)

kuchyňa obývačka komora pivnica
spálňa detská izba kúpeľňa WC

4.  Čo znamená, keď niekto hľadá včerajší deň? (Zakrúžkuj pís-
meno so správnou odpoveďou.)

a) Rozmýšľať o tom, čo sa včera stalo.
b) Robiť niečo bez rozmýšľania.
c) Hľadať niečo.
d) Nepamätať si nič z včerajšieho dňa.

 

5.  Rozlúšti hádanku, napovie ti, aké máme ročné obdobia.

Samý kvet je jedna sestra,
druhá ešte viacej pestrá,
tretia hrušky pozráňa,
štvrtú ohník vyháňa.
Jedna vždy je vôkol nás,
druhé striehnu na svoj čas.

Čo je to?
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6.  Tu je kalendár. Napíš včerajší deň k týmto dňom.

Dnes je Včera bol

Piatok

Utorok

Nedeľa

Streda

Pondelok

7.  Pozri sa na kalendár v triede alebo doma a dopíš názov mesia-
cov alebo počet dní do okienok.

                          je najkratší mesiac, má iba                       dní.

Marec má                             dní, ale jún má                                  dní.

V mesiaci                       sa začína školský rok, ale v mesiaci                    sa 
začína kalendárny rok.

Ja mám meniny v             a narodeniny v                      .
 

8. Skús v texte nájsť vetu a napíš ju do okienka.

 oznamovaciu

 rozkazovaciu

 opytovaciu

9.  Alex vošiel za babkou. Napíš ďalšie slová, ktoré sa dajú utvo-
riť od slova šiel predponami.

šiel šiel šiel
šiel šiel šiel
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9. Čo majú ľudia obvykle v komore? Podčiarkni správne odpovede.
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ZAVÁRANINY
ZELENINU
CERUZKY

OVOCIE
ZEMIAKY
STROMY

OBLEČENIE
KNIHY
KABELKY


