
jantár miesto chápavá kreslí čapica hromží 

práčka trpkým čistíš istota Monika padavé 

dusené čudnej chatári drobec domáca delíme 

krémeš Fedora bohatá húsatá hovädzí prísna 

nosila strmou prášili lampáš   

dubové chovajú cenený chlapci   
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Vystrihni všetky slová. Rozdeľ ich do troch 

skupín podľa toho, ako sa na ne môžeme 

opýtať. V každej skupine usporiadaj slová 

podľa abecedy. V tomto poradí ich zapíš do 

krížovky. 

Slová sa dajú rozdeliť na rôzne slovné 

druhy.  V tajničkách sa dozvieš, ako sa 

tieto slovné druhy nazývajú.  

       

       

       

       

       

       

 



 





  



Machuľko dostal chuť na prídavné mená.  

 Doplň do textu nejaké namiesto tých, ktoré vyjedol 

 Tie, na ktoré zabudol, podčiarkni 
 

Vladimír Grigorievič Sutejev: ČO JE TO ZA VTÁK? 

 

Žila raz jedna hus. Bola veľmi hlúpa a závistlivá. Všetkým závidela, so všetkými sa 

vadila, na všetkých sipela... Všetci pokyvovali hlavami a hovorili: 

„To je _____________ hus!...“ 

Raz uvidela hus na rybníku labuť. Zapáčil sa jej _____________ labutí krk. „Mať 

taký krk!“ pomyslela si hus. I prosí labuť:  

„Nože si vymeňme krky. Ja ti dám môj a ty mne svoj.“ 

Labuť porozmýšľala a pristala. A tak si vymenili krky.  

Vykračuje si hus s _____________ _____________ krkom, nevie, čo si s ním má 

počať. Raz ho obráti, raz vytiahne, raz ako koleso skrúti - nie a nie si s ním rady. 

Uvidel ju pelikán a rozosmial sa: 

„Ani hus, ani labuť! Cha-cha-cha!“ 

Hus sa urazila, chcela zasipieť, ale tu zbadala, že pelikán má zobák s 

_____________ vrecom.  

„Mať taký zobák s vrecom,“ pomyslela si hus. I hovorí pelikánovi: 

„Vymeňme si zobáky: ja ti dám môj _____________  a ty mne svoj zobák s vrecom.“ 

Zasmial sa pelikán, ale pristal. A tak si vymenili zobáky.  

Zapáčilo sa husi ustavične dačo vymieňať. So žeriavom si vymenila nohy: za svoje 

labky dostala od žeriava jeho tenké. Vrane za jej _____________ dala svoje veľké 

_____________ krídla. Dlho prehovárala hus páva, aby vymenil svoj 

_____________ chvost za jej metličku... Ale prehovorila ho. A _____________kohút 

jej podaroval svoj hrebienok, briadku a vedno s tým aj „kikirikí“... 



Neponáša sa hus na nikoho. Kráča na _____________nohách, naprázdno máva 

_____________ krídlami a _____________ krkom krúti sem a tam. Stretla kŕdeľ 

husí.  

„Ga-ga-ga! Čo je to za vták?“ čudujú sa husi. 

„Som hus!“ zakričala im, zaplieskala _____________ krídlami, vytiahla labutí krk a 

zakričala na _____________ pelikánske hrdlo: 

„Kikirikí! Som najkrajšia zo všetkých!“ 

„Ak si hus, poď s nami,“ povedali husi. 

Idú husi na lúku a hus s nimi. Všetky husi sa pasú a hus iba zobákom s 

_____________ vrecom klapká, klapká - nič nespapká. Idú sa husi kúpať na rybník 

a hus s nimi. Všetky husi plávajú a hus po brehu behá - žeriavie nohy jej plávať 

nedajú. Husi sa jej smejú: 

„Ga-ga-ga!“ 

A ona im: „Kikirikí!“ 

Vyšli husi na breh a tu, kde sa vzala, tu sa vzala, líška. Husi zagágali a vzlietli. Iba 

hus ostala - vranie krídla ju nezdvihnú. Rozbehla sa na _____________ nohách, ale 

v tŕstí sa jej zachytil _____________ chvost... 

Líška ju schmatla za _____________ labutí krk a vliekla preč... 

Zbadali to husi, pustili sa do líšky a štípali ju zo všetkých strán. Vypustila líška hus a 

utiekla.  

„Ďakujem vám, húsky, že ste ma zachránili,“ povedala hus. „Teraz viem, čo mám 

urobiť.“ 

Zašla hus k labuti a vrátila jej _____________ krk, pelikánovi vrátila zobák s 

_____________ vrecom, žeriavovi _____________ nohy, vrane 

_____________krídla, pávovi jeho _____________ vejár a dobrému kohútovi  - 

hrebienok, briadku a vedno s tým aj jeho „kikirikí“.  

A z husi sa opäť stala hus. Ale múdra a nezávistlivá. A tá hus mala zvonec, už je 

rozprávke koniec. 


