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Čítaj pozorne a s porozumením! 

Správne odpovedz na otázky!



Začula som, moji milí,

hádku chutnej zeleniny.

O nej teraz bude reč,

keď ju neješ, tak bež preč!

Každý sedí? Neuteká?

Veď je zdravá pre človeka!



❖A) báseň chutnej zeleniny

❖B) pieseň chutnej zeleniny

❖C) hádku chutnej zeleniny



Prezradím vám celkom tíško, 

mám synčeka menom            Miško .

Nuž a v našej záhrade

preňho došlo ku zvade.



❖A) Miško

❖B) Jožko

❖C) Riško



❖A) k porade

❖B) ku zvade

❖C) k nálade



Kričí                     sťa do trúby:

„Len mňa            , len mňa ľúbi!

Ozvala sa aj               :

“Našťastie len do augusta.

Po mne túži však i v zime.

Kto je lepší? Uvidíme!



Vzal si slovo                    :

„Ja chcem dodať toľko len,

že v tanieri pri obede,

huncút je náš              , viete,

mňa so sestrou                   

loví veľkou lyžičkou!



Tu                     hovorí:

„Mňa však nosí do školy!

Každý deň ma ťahá z rána,

keď desiatu robí mama.“

Červená sa                , zlostí:

„čo to vravíš za nezmysly!



Čo loví pri obede lyžičkou?



Čo kričí ako do 

trúby?



Čo nosí do školy 

na desiatu?



Čo sa červená a zlostí?



Mňa si trhá každý deň!

Keď klamem, nech odpadnem!“

sa smeje, híka:

„Pozor,                 , zletíš z kríka!

Zabudli ste na mňa, milí,

ja mám plody plné sily!“ 



❖A) melón

❖B) rajčiak

❖C) paprika



„Nemám z vašich rečí strach,"

ozval sa aj chutný                    .

lúska moje struky,

až kým nemá plné ruky.

Čo nám povieš ty,                         ?

Smutná si už od utorka.“



"Neslýchaná lož a klam!

Ja však pravdu poviem vám!

Hovorí z vás sama pýcha,

no nás všetkých sa to týka.

Nad             nemáme vládu,

on má rád len                  !“



❖A) paprika

❖B) mrkva

❖C) uhorka



❖A) marmeládu

❖B) čokoládu

❖C) limonádu



„Už je ani malá guľka,“

vraví smutne aj                       .

„Nevyrastie z neho chlap,“

pripojil sa                      .

„Je to pravda, veru tak!“

pritakával im                    .



Čo to vravíš, zeleninka?

Máš na mysli môjho synka?

Zeleninu jedol rád vždy, 

keď dostal veľký hlad.“

„No a teraz má náhradu – veľkú hnedú                 !“



Po výprasku a diéte cukríkovej, 

veď to viete, zoštíhlel môj                     zlatý,

uteká len do záhrady.

Dala som to do poriadku,

nepočuť už žiadnu hádku.



❖A)

❖ B) 

❖C) 



❖D)

❖ E)




