Ceruzky

Ceruzky vo svete
1.

KVÍZ - Island

(Súťaž s časopisom Ceruzky vo svete č. 1/2015, strany 27-29)
Zapoj sa do medzinárodnej súťaže o pekné detské slovenské knihy. Prečítaj si prvé
číslo časopis Ceruzky vo svete a odpovedz na nasledujúce otázky. Svoje odpovede
zoskenuj a 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 prvým číslom časopisu. Uzávierka všetkých kvízov z prvého
čísla 1/2015 je 30.3.2015. Žrebovanie výhercov bude 1.4.2015.
Prajem ti veľa zdaru.

1. Island je krajina, ktorá je nádherná a ozdobená rôznymi pokladmi. Čo si sa
dozvedel o ostrove ohňa a ľadu v našom časopise? Vyznač „x“, ktorá z odpovedí
NIE je správna? (iba jedna odpoveď)
Island je krajina ozdobená vodopádmi, gejzírmi, sopkami, ľadovcami či polárnou žiarou.
Je to miesto, ktoré ešte stále obývajú elfovia, draci a škriatkovia.
Medzi mnohými zvieratami ako kone, ovce, veľryby či kosatky tu žije vták Puffin.
Ostrov blízko polárneho kruhu, obmývaný Atlantickým oceánom.
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2. Nakresli , ako vyzerajú jednotlivé zaujímavosti Islandu:
(Ak tieto slová nepoznáš, prečítaj si o nich viacej v slovníku alebo na internete)

vodopád

gejzír

sopka

ľadovec

polárna žiara

3. V texte sa píše, že vtáčik Puffin dostal „famózny“ nápad. Vieš, čo znamená slovo
“famózny”? Vymysli niekoľko synoným k tomuto slovu (SYNONYMÁ sú slová, ktoré
znamenajú to isté).

FAMÓZNY
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4. Aký slovný druh je slovo “famózny”
Podstatné meno (substantív, nomen)
Prídavné meno (adjektív)
Sloveso (verb)
Zámeno (pronomen)

5. Vtáčik Puffin zvolal všetkých svojich kamarátov a dali sa do práce: „…..“ až sa im
nakoniec podarilo nájsť miesto pre slovenskú školu. Ktoré slová použila autorka
v článku?
rozmýšľali

hútali

vymýšľali

dumali

pátrali

snívali

skúmali

hľadali

6. Trieda v škole sa naplnila slovenskou „vravou“. Čo znamená toto slovo a od akého
slova je odvodené?
Vrava znamená ................................................................................................
Vrava je odvodená od slova ..............................................................................

7. Aký slovný druh je slovo “vrava”
Podstatné meno (substantív, nomen)
Prídavné meno (adjektív)
Sloveso (verb)
Zámeno (pronomen)
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8. Čo znamená, že mali deti “iskričky v očiach”?
Deti boli veľmi smutné
Deťom sa v očiach leskli slzičky - plakali
Deti sa radovali a tešili
Deti boleli oči a preto im slzili
9. Nájdi rýmy v básničke, ktorú napísala pani učiteľka slovenčiny Kristínka z Islandu
a skús vymyslieť aj ty sám/ sama aspoň dve ďalšie slová, ktoré sa rýmujú:
slov:…………………………..……………..……………..……………..……………..…….........
učiť:…………………….……………..……………..……………..……………..……………..…..
nádhera:…………….……………..……………..……………..……………..……………..……..
sem: ……………………..……………..……………..……………..……………..……………....
do jari:…………………………………..……………..……………..……………..……………....
škola:…………………………………..……………..……………..……………..…………….……
čas...........................................................................................................

10. Pani učiteľka v básni píše: A tak dúfam, že sa nám podarí, mať slovenčinu
v malíčku do jari.
Čo znamená slovo „malíček“.............................................................................
.......................................................................................................................
Čo znamená slovné spojenie „mať v malíčku“.....................................................
......................................................................................................................
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