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Tabuľku pripravíme na tabuľu, aby si skupiny mohli vyberať tému a za koľko bodov chcú 

otázku. Súťažia 3 štvorčlenné družstvá v rámci triedy alebo medzi triedami ročníka. 

Hádanky 

1. Poletuje biele perie, skadiaľ letí, kde sa berie? Ale keď ho ruka zlapká, z perečka je 

vody kvapka. Čo je to? (snehová vločka) 

2. Štyri rohy, štyri nohy – nijaká hlava. Čo je to? (stôl) 

3. Dva rady vojakov oproti sebe, sily si merajú na bielom chlebe. Čo je to? (zuby) 

4. Čo páli a nie je oheň? Čo je to? (žihľava) 

5. Čo nemá hlavu a predsa má hrdlo? Čo je to? (fľaša) 

Hra so slovami 

1. Popletené slabiky:  LUŠ – HA – KA 

TÝ – PA – STRA 

TA – LIE – NIE 

2. Kukučie vajce: Ktoré slovo do radu nepatrí a prečo? 

maslo syr jogurt lekvár 

dážď more vietor rieka 

drevo kameň oheň plameň 

 

3. Makovica:  utvor 5 slov z písmen slova  ZÁHRADA. 

4. Prémia 

5. Povedz vetu (minimálne 4 slová), v ktorej všetky slová začínajú na: 

R –  

P –  

M –  

Témy Bodové hodnotenie 

Hádanky 1 2 3 4 5 

Hra so slovami 1 2 3 4 5 

Čítali sme 1 2 3 4 5 

Jazykolamy 1 2 3 4 5 

Literárne vedomosti 1 2 3 4 5 



Čítali sme 

1. Ako sa volá spisovateľ, ktorý napísal báseň Jarná modlitba? (Milan Rúfus)  

2. Čomu sa čudovalo dievčatko Elenka, že v škole ani nevedela písať veľké E? 

(Snežienkam) 

3. Ako pomenovala Helena Komlóssyová knižnicu? (Dom rozprávok) 

4. K čomu prirovnal Vladimír Reisel v básni Knižka knižku a prečo? (Priateľka) 

5. Aké poklady darovali víly Jánošíkovi? 

Sekera: sama rúbe 

Košeľa: neviditeľný 

Opasok: sila za 12 chlapov 

     

Jazykolamy ( 3 x za sebou ) 

1. V našej peci myši pištia, a pod pecou pes spí. 

2. Klobučníčka klobučník kládli klobúk na ručník. 

3. Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo. 

4. Ak ju nenaolejuje Júlia, naolejujem ju ja. 

5. Na jar Juraj fujaruje. 

 

Literárne vedomosti 

1. Prémia 

2. Doplň prirovnania: rýchle ako ...  

rovné ako ... 

silné ako ... 

3. Vymenuj 5 rozprávkových bytostí. 

4. Vymysli po dva rýmy: makovica –  

lúka –  

rodina –  

5. Vysvetli príslovie: Nechváľ sa cudzím perím ! 

 

                                              


