JE JAZYK
AKO
JAZYKa/ tajomstvo
Vierka a tajomstvo
babičkinho
podkrovia
ročník/ /3.18
3.18
NIE JE JAZYKNIE
AKO
JAZYK
/ Vierka
babičkinho
podkrovia
/ 3./ 3.
ročník

Mgr. Alena Lampertová
VYB
SLO RAN
VÁ É
PO
„R“
DO
BO
VA
FAR
NIE
BY
HO
DIN
Y
ABE
CED
A
SPO

Vierka a tajomstvo
babičkinho podkrovia

Vierka má rada školu, no aj tak sa najviac teší na prázdniny. Najmä na tie
v lete, pretože chodieva vždy aspoň na dva týždne k babičke na Záhorie.
Nikdy sa tam nenudí. S babičkou Libuškou si spravia spoločne jedálny
lístok na každý deň, v ktorom nesmú chýbať palacinky, parené buchty či
bryndzové halušky.
Ako správna vnučka, samozrejme, pri každom jedle asistuje, aby sa čo naj
viac naučila. Keď práve nepomáha v kuchyni, vyberie sa na lúku a zbiera
liečivé rastliny. Jej najobľúbenejšie sú materina dúška, ľubovník bodkovaný
alebo rebríček obyčajný.
Teraz jej však vlastný program nestačil a chcela sa s niekým hrať.
„Babi, babi, babi, čo budeme robiť?“ nástojčivo sa pýtala Vierka. Babička
však poobede zadriemala, preto jej neodpovedala. Keď Vierka zistila, že jej
babička spí, musela si poradiť sama. A tak premýšľala, čo by mohla robiť.
Zrazu začula zvláštne zvuky. Ozývali sa z podkrovia. Iné deti by sa možno
zľakli, no Vierka sa nebála. Pomalým, tichým krokom
sa vybrala zistiť, čo sa tam deje. Kráčala po scho
doch hore, až sa dostala k dverám. Chytila kľučku,
a v tom sa ozvalo tresk, bum.
Vierka rýchlo otvorila dvere dokorán a vtedy zisti
la, čo to tam rachotalo. Spopod stola na ňu vykukli
lasičie oči. „Ach, ty jedna, veď som sa zľakla!“ pove
dala Vierka s úsmevom. Lasica utiekla, pretože sa
Vierky bála omnoho viac ako ona jej.
„Nemôžem uveriť, že som tu ešte nikdy nebola,“
povedala Vierka s otvorenými ústami. Podkrovie
bolo prenádherné, plné tajomstiev. V kúte stála
stará zaprášená skriňa, napoly otvorená. Hneď
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oproti dverám bola o stenu opretá pokazená posteľ. Vedľa nej sú dve stojace
lampy a truhlica. Práve truhlica upútala Vierku najviac. Kľakla si a odfúkla
z nej prach. Dvierka síce vŕzgali, ale dali sa otvoriť. Truhlica ukrývala staré
oblečenie, noviny, lampáš, korále a niekoľko drobných škatuliek. V jednej
z nich našla nádherný prsteň. Vyskúšala si ho.
„Keby som bola princezná a tento prsteň by bol zázračný, želala by som si
krásny zámok,“ pomyslela si. V tú chvíľu cez okno podkrovia prenikol lúč
svetla, ktorý osvetlil starú deku na podlahe. Vierka ju zdvihla a skoro one
mela. Deka ukrývala malý drevený zámok. Žeby náhoda?
Babička sa vtedy zobudila a začala Vierku hľadať, pretože sa neozývala.
Všimla si otvorené dvere do podkrovia. Vošla dnu a uvidela ju vo svo
jich šatách, na krku korále a na hlave veľký klobúk. Vierka jej rýchlo vy
rozprávala, čo sa jej prihodilo so zázračným prsteňom.
„Babi? Ty si nevedela, že máš zázračný prsteň? Vieš, čo to znamená? Už
nemusíš chodiť do obchodu, ani si kupovať šaty. Všetko si vyčaruješ,“ po
vedala Vierka. Keď však skúšala silu prsteňa opäť, nefungovalo to. „Asi sa
pokazil,“ premýšľala nahlas Vierka. „Možno,“ povedala jej babička.
S milým úsmevom a slzou na kraji oka podišla k nej. „Prsteň mi po
daroval tvoj deduško.“ Babička sa rozrozprávala o svojej mladosti a o tom,
ako dostala prsteň, ktorý síce neplnil priania, ale predstava to bola priam
rozprávková.

1.

Ktoré liečivé rastliny sú Vierkine najobľúbenejšie?
(Zakrúžkuj správne odpovede.)
ľubovník bodkovaný
materina dúška
rebríček obyčajný

2.

baza čierna

prvosienka jarná

repík lekársky

Napíš do okienka, čo si želala Vierka, keď našla v podkroví
prsteň.
Vierka si želala
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pŕhľava dvojdomá

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

JE JAZYK
AKO
JAZYKa/ tajomstvo
Vierka a tajomstvo
babičkinho
podkrovia
ročník/ /3.18
3.18
NIE JE JAZYKNIE
AKO
JAZYK
/ Vierka
babičkinho
podkrovia
/ 3./ 3.
ročník

3.

Od koho dostala Vierkina babička prsteň? Vyfarbi správnu
odpoveď.
od Vierkinej
mamy

4.

od Vierkinho
deduška

od Vierky

Bryndza, z ktorej sa robia bryndzové halušky, ktoré má Vier
ka veľmi rada, patrí medzi vybrané slová. Napíš do okienka
všetky ďalšie vybrané slová po „r“.
Bryndza

5.

Zakrúžkuj slová, ktoré sú napísané správne. Slová,
ktoré sú napísané chybne, prepíš v správnom tvare
do okienka.
spev, medveť, dážď, fták, reťas, dievka, jež, dub,
archeolók, sneh, suset

6.

K anglickým názvom farieb napíš tri anglické pomenovania
vecí, ktoré majú túto farbu a mohli by sa nachádzať
v babičkinej záhrade.
BLUE
GREEN
YELLOW
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7.

Vierka chodieva spávať cez školský rok každý deň v rovnaký
čas. Dokresli ciferník, malú a veľkú ručičku podľa času,
ktorý je napísaný vedľa hodiniek.
nine o’clock

8.

Napíš čo najviac trojslabičných slov (vecí), ktoré by sa mohli
nachádzať na povale.

9.

Zisti, ktoré písmená chýbajú v abecede. Zlož z nich slovo.
Dozvieš sa, akej farby bol prsteň, ktorý našla Vierka v pod
kroví. (Písmená sú bez mäkčeňov a dĺžňov.)
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Chýbajúce písmená:
Slovo:
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