Cvičenie č.1: Prepíš nasledujúce znaky:
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Cvičenie č.3: Prepíš nasledujúce vety:
Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo,
žabiatko ver silné ani buk, otvorilo sivé očká,
skríklo: „Mama, kŕk!“
A mamička, žabka milá, veľmi sa mu potešila.
Zavolala zakrátko: „Poďte, žabky, babky, tetky,
poďteže k nám na posiedky, máme malé žabiatko!“

Cvičenie č.2: Napíš a vypočítaj:
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Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky,
košieľôčky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny.
Dokola si posadali, žabiatku sa radovali:
v celej šírej močarine nie je také krásne, milé
žiadne iné!

Cvičenie č.4: Napíš slovné spojenia a podčiarknutú časť prenes do stredu:

červené pekné ruže
šťavnatý sladký pomaranč

veľký strom bútľavý
drzá neposlušná opica

Cvičenie č.5: Napíš nasledujúce slová presne v tomto poradí:

má Emu mama
nám našej sa v páči škole
žijú opice strome na
Harryho čítam Pottera
ostrov najväčší Grónsko Zemi je na
Cvičenie č.6: Z týchto slov vytvor zmysluplné vety.
Cvičenie č.7: Napíš nasledovné slovné spojenia. Vybrané slová po b vyznač tučným písmom, po m šíkmým
písmom a po r podčiarkni.

suchá bylina, mokré mydlo, mŕtva ryba, biele myšky, pasúci sa dobytok, mýliť
sa je ľudské, otcov strýko, veselé myšlienky
Cvičenie č.8: Vyskúšaj si funkciu zarovnania textu:

Základná školaTurzovka Vám želá príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV
a v NOVOM ROKU veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v spoločnosti Vašich
najbližších.
Základná školaTurzovka Vám želá príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV
a v NOVOM ROKU veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v spoločnosti Vašich
najbližších.
Základná školaTurzovka Vám želá príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV
a v NOVOM ROKU veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v spoločnosti Vašich
najbližších.
Základná školaTurzovka Vám želá príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV
a v NOVOM ROKU veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v spoločnosti Vašich
najbližších.

Cvičenie č.9: Napíš svoje meno a skopíruj ho 10 – krát. Každé bude iným typom, veľkosťou a farbou.
Cvičenie č.10: Napíš 5 hlavných miest:1.bude tučné, 2.podčiarknuté, 3.šikmé, 4.prečiarknuté, 5.

.

Cvičenie č.11: Uprav nasledujúci text takto: Slové, ktoré začínajú na písmeno N napíš zelenou, na písmeno
S modrou, na písmeno K červenou farbou. Každé prvé slovo vo vete podčiarkni, každé druhé slovo
prečiarkni a každé posledné slovo vyznač tučným písmom.

Kysuce sú región na severozápade Slovenska. Na západe hraničia s Českom a na
severe s Poľskom.Kraj sa nazýva podľa rieky Kysuca. Pohoria lemujú toky riek
a ohraničujú tento kraj. Zo západu sú to Javorníky s najvyšším vrcholom Veľký
Javorník na severe Moravsko-sliezske Beskydy s najvyšším vrchom Veľkým
Polomom. Z východu sú to Kysucké Beskydy s Veľkou Račou.
Cvičenie č.12: Prepíšte tento text:

Leopard škvrnitý (Panthera pardus) je mäsožravý cicavec z čeľade mačkovité.
Je vzhľadom a potravou veľmi variabilný a veľmi rozšírený. Veľká korisť mu
vystačí 2 týždne. Veľká hlava má silné čeľustné svaly, ktoré umožňujú
zahryznúť sa do koristi, usmrtiť ju a roztrhať, aj plecia a predné nohy sú silno
svalnaté. Leopard je vynikajúci lezec a vďaka nesmiernej sile vytiahne korisť do
koruny stromu, kde ju hneď konzumuje alebo si ju ukryje na neskôr.
1)
2)
3)
4)

Zmeňte tento typ písma na typ Monotype corsiva.
Veľkosť písma zneňte na 14.
Zmeňte farbu prvých dvoch viet na červenú, poslednú vetu zmeňte tučným písmom.
V texte nastavte riadkovanie na 2,0

Cvičenie č.13: Napíš nasledovný text čo najúspornejšie. Slovo ráno píš čo najmenej (využi funkcie
Kopírovať a Prilepiť).

Dnes ráno som sa zobudil skôr ako v iné ráno. Aké pekné ráno – pomyslel som
si. Jediná chyba bola, že v to ráno som musel ísť do školy. Učiteľka nás privítala
ako vždy – dobré ráno deti. No a my sme jej odvetili – dobré ráno pani učiteľka.
Mohlo to byť pekné ráno. No nevadí. Však aj zajtra je ráno. Dúfam že bude také
ako ráno v sobotu alebo v nedeľu. Platí: nie je ráno ako ráno.
Cvičenie č.14: Prepíš túto rozprávku a vlož do nej 3 motýle podľa farieb z rozprávky.Motýle nájdi na
internete.

TRI MOTÝLE
Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká lúka. Na lúke rástlo veľa krásnych kvetov. Najkrajšie
boli tulipány. Boli červené, biele a žlté. Slniečko pekne hrialo a v povetrí poletovali tri
krásne motýle. Jeden bol červený, druhý biely a tretí žltý. Ako tak poletovali, zrazu sa
zotmelo a začalo pršať.
Motýle sa chceli schovať pred dažďom. Prileteli k červenému tulipánu a hovoria: „Krásny
červený tulipán, schovaj nás ,prosím ťa, pred dažďom .“A tulipán odpovedá: „Teba červený
motýľ schovám, ale ostatných motýlov nie.“ „Ak neschováš mojich bratov, ani ja sa k tebe
neschovám.“ Tak leteli k bielemu tulipánu. Tu sa zopakovalo to isté. Nešťastné motýle leteli
k žltému tulipánu. Ani tu nepochodili dobre. Už boli cele premáčané. Slniečko sa zľutovalo,
odohnalo čierne mraky a zasvietilo nad lúkou. Motýle si osušili svoje krídelká a s radosťou
vyleteli do povetria.
Cvičenie č.15: Napíš pozvánku na nástenku pre žiakov nižších ročníkov, že v škole bude vystupovať
kúzelník. Nezabudni na dátum, hodinu a vstupné .Pridaj aj jednoduchý obrázok.

