Ceruzky vo svete 2/2015
Ceruzky

1. KVÍZ – KALENDÁR AKCIÍ 2015
(Súťaž s časopisom Ceruzky vo svete č. 2/2015, strany 5-10, 17-18)
Zapoj sa do súťaže o pekné detské knihy. Prečítaj si druhé číslo časopis Ceruzky
vo svete a odpovedz na nasledujúce otázky. Svoje odpovede zašli na našu mailovú
adresu: iseia.projekty@gmail.com
Meno a priezvisko (vek): .......................................................................
Mesto a štát: ........................................................................................
e-mailová adresa: .................................................................................
Sleduj nás na facebookovej stránke alebo na našej webovej stránke, kde budú
uverejnené ďalšie kvízy s časopisom. Uzávierka všetkých kvízov z tohto čísla 2/2015
je 30.6.2015. Žrebovanie výhercov bude 1.7.2015.
Prajem ti veľa zdaru.

ceruzka Zuzka

1. Aký je iný názov pre Popolcovú stredu, ktorou sa končia Fašiangy?
a) Zelená streda
b) Škaredá streda
c) Veľká streda
d) Veľkonočná streda
2. Na konci Fašiangov, posledný deň pred začiatkom pôstu, bolo zvykom:

a)
b)
c)
d)

pochovávať basu
tancovať na stole
pochovávať husle
tancovať karičku
Nakresli ozembuch:

3. Vieš čo je to ozembuch,
ktorý si vyrobili deti v Dubline?
a)
b)
c)
d)

Tanečný nástroj
Hudobný nástroj
Pracovný nástroj
Kuchynský nástroj
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3. V triede č. 205 v Reykjavíku na Islande sa tmavá miestnosť sa zaplní

svetlom, detským štebotaním a smiechom.
Pre koho je typické štebotanie?
a)
b)
c)
d)
e)

Nakresli, KTO z odpovedí a-e šteboce

Húsky
Vtáčiky
Mačky
Žaby
Muchy

4. Deti na Islande boli prezlečené do masiek, ktoré boli náramne rozkošné.
Vymysli niekoľko synoným k tomuto slovu (SYNONYMÁ sú slová, ktoré
znamenajú to isté).
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5. Deti sa nedočkavo HRNULI cez dvere. Aký slovný druh je slovo “hrnuli”?
Podstatné meno (substantív, nomen) a znamená ..................................
Prídavné meno (adjektív) a znamená ....................................................
Sloveso (verb) a znamená ....................................................................
Zámeno (pronomen) a znamená ..........................................................

Staršie deti určia:
Osobu: ..........................................................................
Číslo: ............................................................................
Čas:...............................................................................
6. Nájdi rýmy v básničkách o tom, ako si jar a Veľká noc spievali pre radosť. Skús
vymyslieť aj ty sám/ sama aspoň dve ďalšie slová, ktoré sa rýmujú:

k spánku:……………………..……………..……………..……………..……………..…….........
zobudilo:……………….……………..……………..……………..……………..……………..…..
vlasy:…………….……………..……………..……………..……………..……………..……..
hlavičku:…………………..……………..……………..……………..……………..……………....
ťukalo:…………………………………..……………..……………..……………..……………....
nos:…………………………………..……………..……………..……………..…………….……
prišla:........................................................................................................
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7. Dokonči vety podľa textu na strane 8 a slová vysvetli:

Deti sa tak nasmiali, že sa za
...................chytali.
Deti boli bystré ako ............. a všetko
správne uhádli.
Za odmenu sa deťom na rukách
.................. odtlačky víťazných
pečiatok.
Trieda 205 sa radostne usmiala a
.................., čo sa bude diať budúcu
sobotu.
8. Deti v Paríži sa s pomocou pani učiteľky a jej asistentiek razom premenili

na nádherné karnevalové masky. Ktorá z odpovedí JE správna?
Deti sa premenili na:
a) na mačky, žabky, klaunov, princezné….
b) na mačky, myšky, klaunov, princov….
c) na mačky, myšky, klaunov, princezné….
d) na mačky, mušky, klaunov, princezné….
9. Akú masku mala Romanka na karnevale v Mníchove? Riešenie nájdeš vo

Fašiangovej hádanke na strane 10.
....................................................
10. Deti v Birminghame v Anglicku sa na Veľkú noc dobre pripravili. Prečítaj

a nakresli, čo si spoločne vyrobili:

košíčky

zajačiky

sliepočky

korbáč
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medovníčky

11. Veľkú noc oslavovali aj slovenské deti v Sydney v ďalekej Austrálii. Pospájaj
vety správne podľa textu na strane 18:
Školský dvor sa premenil na

usilovné včielky.

Deti pracovali ako

výtvarnú dielňu.

Deti
vytvárali
veľkonočné
dekorácie –
Deti mali možnosť vidieť, ako sa
pletie

veľkonočný baránok a koláče.
vaty

a

farebné

Na oslave nechýbali sladké
dobroty –

veľkonočný korbáč
vŕbových prútov.

z

ôsmich

Na dievčatá vyliali džbán vody a

ručne maľované vajíčka.

Chlapci dostali

symbolicky ich vyšibali, aby boli
zdravé a krásne celý rok

barančekov
kuriatka.

z

12. Nájdi v texte rým:

Poteš otca, mamičku:
vymysli pre nich básničku,
ďakovný lístok vyčarí,
spokojný úsmev na tvári.
Alebo napíš článok, list, úvahu,
čo všetko dali ti z lásky do daru.

.................................................
.................................................
.................................................

13. Tu je miesto pre tvoju básničku:

HOTOVO  Vyplnený kvíz pošli na našu mailovú adresu: iseia.projekty@gmail.com
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