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VYBRANÉ SLOVÁ PO PCUDZIE SLOVOSLOVNÉ DRUHY
PRVÁ POMOC – 5 T

ORIENTÁCIA 
NA MAPESAMOHLÁSKA „Ä“

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová (text)
Mgr. Petra Fillová (úlohy)

PREKAZENÁ  
PRECHÁDZKA

Peter pochádzal z Popradu. Putoval pôvabným pohorím – Patriou.  Prechádzal 
pomaly, po pás v pŕhľave. Predsa poľahky prišiel k polianke.  
Pri pníku sa potkol. Padol. Prásk! Príšerný pád! Prekazil Petrovi príjemnú 
prázdninovú prechádzku!  
V päte i pästi Peťa príkro pichlo. Pustil sa do plaču. Pukla päta? Polámal si 
prsty? Praskla päsť? Preľaknutý pocestný pociťoval príkrosť poranení.
„Peťo, Peťo! Prečo padáš priamo pod previs?“ poskakoval pri padnutom 
pánovi prestrašený psík. 
„Pomoc! Pomoc!“ polohlasno prosíkal pod previsom poudieraný Peter.
Potom pomlčal. 
Po páde sa prevrátil. Poležiačky sa pohol. Plazil sa k potoku. Päta, prsty i päsť 
pálili.
„Pomôžte, prosím!“ plačlivo pýtal priazeň prízraku.
Peťa i psíka počuli pytliaci. Podliacky prášili preč...
Peter pokračoval k potoku. 
Pľačkal sa, ponoril si poranené prsty aj päsť. Pil. Psík pozeral na Petra. Pil 
pomaly. Podchvíľou si pofúkal podriapané prsty. 
Pokazilo sa počasie. Páľava pominula. Prišla pľušť. Pršalo. 
Pľušť pritvrdila. Prechladne Peťo, premokne psík...?
Ponad previs prichádzali putujúci pátrači. Prepočuli prosenie o pomoc. Prešli 
popri postihnutom Podtatrancovi... 
Peter si pritiahol z plecniaka píšťalku. Prisunul pery. 
Pískal, pískal. Plakal a pískal. Potil sa. Prehĺtal, 
pregĺgal...
„Pomoc!“ pišťal Peter.
„Paf, paf!“ pafkal psík. 
Pľušť a pršanie prekážalo v počuteľnosti. Pátrači sa 
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„Pomoc!“ naľakal sa raz Alex. „Pomoc! Duch! To je duch!“ kričal odušu.

Na ten krik sa zbehli jeho kamaráti z ulice – Lukáš, Kristínka a Janka.

Dívali sa, kam sa Alex tak vystrašene pozerá. Cez okno zbadali, akoby sa 
v izbe uja Hrmotku naozaj hýbalo niečo ako mátoha. Šedivé, temné, beztva-
ré a záhadné... Všetci štyria ostali meravo stáť, takmer ani nedýchali.

Prvá precitla Kristínka:

„Jaj, to nie je duch,“ zistila. „To len sused ujo Hrmotka fajčí a celá hlava sa 
mu stráca v dymovom oblaku!“

„Ale to čudné stvorenie vydávalo strašidelné zvuky!“ protirečil Alex.

„To je fajčiarsky kašeľ,“ usúdila Jan-
ka, „dym z cigarety veľmi poško-
dzuje pľúca, a preto fajčiari 
veľmi kašľú. Hovorila to naša 
pani učiteľka!“

„Nechápem teda, prečo sú 
niektorí ľudia takí nero-
zumní a ničia si vlastné 
zdravie!“ pokrútil hlavou 
Alex. Janka pokrčila ple-
cami.

DELENIE SLOV NA SLABIKYPÍSANÉ PÍSMO
HLÁSKYSLOVNÁ ÚLOHA

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová (text)
Mgr. Petra Fillová (úlohy)

Pomóc, je tam duch!
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1. Z ktorého mesta pochádza Peťo? (Zakrúžkuj písmeno so
správnou odpoveďou.)
a) Žilina b) Poprad c) Prešov d) Patria

2. Pri páde si Peter zranil: (Vyfarbi okienka so správnymi odpo-
veďami.)

palec päty priehlavok prsty päste plece

3. Napíš do okienok, kto počul Peťa a psíka volať o pomoc.

ponáhľali. Prepočuli pískanie, plač a pokrik. 
Predsa prehliadnu pátrači párik prestrašených pustovníkov?  
Psík pobehol, pustil sa priamo k pátračom. Postavil sa pred postavy. 
Pochopia pátrači?
Pochopili!
Pohli sa za poplašeným, poskakujúcim psíkom! Panika pominula...
„Prepánakráľa, prečo polihuješ pri potoku?“ pýtal sa prvý pátrač. 
Pribral sa pomôcť poblednutému Petrovi. 
Psík pricupkal k Patrikovi, prvému pátračovi. Plavovlasý Paľo postupoval 
podobne. Patrik a Paľo presunuli Petra na polianku. Poskytli mu prvú pomoc. 
Privolali posilu. 
Potom privolaní policajti poraneného Petra previezli na popradskú pohotovosť. 
Pátrači postrážili Petrovho psíka, pokým Peter prišiel z polikliniky. 
Postupovali priateľsky. Poradili, pomohli. 
Prvé putovanie po Patrii prekazil pád.
Potom predsa putovali po prázdninách Peťo, Patrik, Paľo i psík pohorím cez 
polianku popri previse. Pekné počasie priateľov posmeľovalo pri prechádzke 
prekrásnou prírodou. 
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počuli ho, ale nepomohli

privolal ich psík a pomohli
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4. Priraď k vetám čísla od 1 po 5 podľa toho, ako v príbehu po-
mohli pátrači Peťovi.

Postrážili Petrovho psíka.

Privolali posilu.

Poskytli mu prvú pomoc.

Presunuli Petra na polianku.

Postupovali priateľsky.

5. Nájdi v texte vybrané slovo a napíš ho do okienka. Napíš
ostatné vybrané slová po P.

6. Zakrúžkuj, čo znamená slovné spojenie: Príkre poranenie.

a) slabé poranenie b) krvácajúce poranenie
c) silné poranenie d) smrteľné poranenie

7. Spoj čiarami slová so správnym slovným druhom.

plakal

on

pátrači

Peťo

príšerný

vlastné podstatné meno

všeobecné podstatné meno

prídavné meno

zámeno

sloveso
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8. V príbehu sa najčastejšie vyskytuje obojaká spoluhláska P.
Vymysli vetu, v ktorej sa budú vyskytovať iba slová začínajú-
ce sa na obojakú spoluhlásku M. (Spojky, zámená a predložky
sa nemusia začínať na obojakú spoluhlásku M.)

9. Pri poskytovaní prvej pomoci pri šoku sa používa 5 T. Napíš
do okienok všetko, čo patrí do 5 T. Ak nevieš, pomôž si inter-
netom.

1.

2.

3.

4.

5.

10. Vyfarbi mapu, na ktorej je správne vyznačené mesto
Poprad.

11. V príbehu sa nachádzajú dve slová s hláskou ä. Vymysli ďal-
šie 4 slová, v ktorých sa píše ä.

päta päsť
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