
!Prečítaj si text a vypracuj pod ním úlohy písomne do zošita! 

 

Ako bezhlavý pes pokazil starkému útek do sveta 

Starký mi začal rozprávať svoj príbeh:  

„Bolo to už veľmi dávno. Keď som mal toľko rokov, čo ty, vybral som sa do sveta.“ 

- „Sám?“    

„Pravdaže sám.“  

„Prečo?“   

„Lebo som sa bál tatkovho výprasku. Vieš, skočil som krstnej materi bosou zablatenou nohou do koláča. 

Práve sa chladil na verande. Ale nechcel som! Nuž, a tak som sa vybral do toho sveta. Prišiel som až za 

dedinu, na kopec, z ktorého bolo vidieť náš dom. Vyškriabal som sa hore a sedel som tam až do večera. 

Mamka aj tatko sa stále chodili k bráničke pozerať, či na tom kopci ešte sedím, ale nezavolali ma. A vtedy 

mi bolo smutno.“ 

„Prečo boli takí zlí?“ 

„ Vôbec neboli zlí. Robili múdro. Len ja som to ešte vtedy nevedel. No a tak sa zvečerilo a ja som dostal 

hlad. A navyše som sa ešte aj bál, že na mňa vyskočí bezhlavý pes Brok.  Na strýca Joža vraj raz skočil. 

Nezostávalo mi nič iné, len sa prikradnúť domov. Aj krstná mať bola u nás, ale videl som, že sa nehnevá. 

Sľúbil som jej, že už to viac nespravím a prášil som spať bez večere. Od radosti, že to tak dobre dopadlo.“ 

„ Teda, ty si bol ale číslo!“ ticho som sa smiala, lebo v lese sa možno smiať len ticho.  

 

1. Odpovedz celou vetou na otázky: 

a) Kam sa vybral starký, keď bol malý? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

b) Kde rozpráva svoj príbeh a komu? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

c) Čo vyviedol starký ? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

d) Ako sa volá starkého strýko? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

2.Podčiarkni správne tvrdenie. 

a) Starký sa vrátil, lebo bol hladný a bál sa strýka Joža. 

b) Starký sa vrátil, lebo bol hladný a bál sa bezhlavého psa. 

c) Starký sa vrátil, lebo bol hladný a rodičia ho už hľadali. 

d) Starký sa vrátil, lebo ho naháňal bezhlavý pes. 
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1. Vyhľadaj v texte podstatné meno, ktoré má tieto gramatické kategórie a vzor: 

a) ženský rod, jednotné číslo, I, žena __________________________________    

b) mužský rod, jednotné číslo, A, stroj ________________________________ 

c) mužský rod, množné číslo, G, dub __________________________________ 

d) ženský rod, jednotné číslo, G, kosť _________________________________ 

2. Podľa ktorého vzoru sa skloňujú podstatné mená strýca, tatko, Joža, Brok? _______________ 

3. Podčiarkni abstraktné podstatné mená: nohou, kopec, hlad, dom, radosti, útek, mamka 

4. Od podčiarknutého podstatného mena v texte utvor L jednotného čísla: _______________________ 

5. Nájdi v texte podstatné meno stredného rodu a urč jeho vzor:________________________________ 

 

 

 


