
NIE JE JAZYK AKO JAZYK / Jedno oko, druhé oko... / 3. ročník / 3.9

HRAVÉ ČÍTANIE / www.raabe.sk / www.skolskyportal.sk 1

ANGLICKÉ SLOVÍČKAHONONYMUMCITOSLOVCIAPRÍSLOVIE

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová (text)
Mgr. Alena Lampertová (úlohy)

JEDNO OKO, 
DRUHÉ OKO...

Janka mala veľké hnedé oči. Jedno oko ako druhé. Čiže ľavé oko veľké hne-
dé a pravé navlas rovnaké. Stála pred zrkadlom a dívala sa na seba.
„Je každé oko naozaj také isté ako iné oko?“ rozmýšľala. Zdalo sa jej, 
že áno. 
Vonku sa spoza mrakov predralo slnko. Janka si obliekla nohavice a krásny 
nový pulóver s pestrým pávím okom vpredu i na chrbte a obula si tenisky. Za-
vrela dvere a zbehla dolu schodmi. Pred domom sa porozhliadla, či neuvidí 
niektorú zo svojich kamarátok. Nikde nikoho. Iba z neďalekého krovia na ňu 
vykúkali lesklé červené šípky. Vtedy si spomenula na chutný čajík, ktorý 
mama niekedy varieva. Rozhodla sa, že z kríka naoberá aspoň za dve hrste.
„S medom bude vynikajúci,“ tešila sa. 
Šípkový ker však ostro zašušlal: 
„Hohó, no to by mohol prísť každý! Čo si myslíš, ty trúfalé dievčisko s pávím 
okom na svetri?!“
Janka sa trochu zľakla, no keď ker stíchol, rýchlo sa načiahla za červenými 
plodmi. Vtedy sa však ker tak rozčúlil, až Janku poriadne kmásal za vlasy i za 
pulóver s farebným pávím okom.
„Joj! Joj!“ zamrnkala Janka potichu. 
Konáre sa kývali, ohýbali, knísali a ostrými 
pichliačmi Janku bodali všade, kde sa len dalo.
„Och, dievčatko, veď prídeš o oko,“ zavolala 
z chodníka akási pani. 
„Neprídem,“ frflala Janka, odhodlaná naoberať 
šípky na voňavý čaj. 
A veru prišla! Ojojoj! Prišla o pávie oko na no-
vom pulóvri! Vytiahla sa z neho modrá vlnka, 
pretrhla sa a po celom svetríku sa zhora nadol 
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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
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Pomóc, je tam duch!
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1.  Janka mala okrem svojich dvoch očí na hlave na sebe aj iné 
oko. Vieš, aké to bolo oko? (Zakrúžkuj správnu odpoveď.)

 volské oko   sovie oko        mamino oko  pávie oko

2.  Napíš do okienok, v akých významoch je v rozprávke použité 
slovo oko.

   a) oko ako 

   b) oko ako 

   c) oko ako

   d) oko ako

3.  Na aký čaj sa tešila Janka? (Zakrúžkuj správnu odpoveď.)
 na lipový čaj s medom na šípkový čaj s cukrom      na šípkový čaj s medom

spustilo dlhé utekajúce očko! Janka sa plačky rozbehla domov. Mama práve 
dovárala hovädziu polievku.
„Daj si,“ núkala vzlykajúcu Janku.
Dievčina len sedela nad tanierom a z očí jej padali slzy ako lentilky. Zotrvala 
tak pár minút, až kým z vrchu polievky na ňu nezažmurkalo veľké mastné 
oko. Janka ho rozhýbala lyžicou a potom si z polievky načrela. Bola výborná! 

zmyslový orgán

4.  Keď išla Janka von, obliekla si nohavice, pulóver a tenisky. 
Vieš, ako sa povie toto oblečenie po anglicky? (Spoj čiarou ob-
lečenie s príslušným anglickým slovom.)

 
  
  

nohavice sweather

tenisky shoes

pulóver trousers
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5.  Oko je v rozprávke použité v rôznych významoch. V akých 
významoch môžeme hovoriť o korune? (Nakresli, aké rôzne 
veci si môže človek predstaviť, keď sa povie slovo koruna.)

6.  Vypíš do okienka z rozprávky všetky citoslovcia, ktoré nájdeš.

7.  V rozprávke o Janke sa často vo viacerých významoch spo-
mína slovo oko. V súvislosti s ním poznáme príslovie: (Napíš, 
čo to znamená.)

      Oko za oko, zub za zub.

8.  V polievke, ktorú varila mama, sa urobilo v tanieri veľa 
mastných ôk. Koľko ich je? (Spočítaj všetky oká a počet zapíš 
do okienka.)

9.  Mamička navarila hovädziu polievku. Z akého zvieraťa je to 
mäso? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

 a) prasa  b) zajac  c) krava  d) jeleň
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