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Príbeh č. 3 Búrka 

Hokus a Lotuska bývali v hniezde.          Jedného dňa začal fúkať silný   

Vysoko v korune stromu.                        vietor. 

Začalo popŕchať.                                  Potom začalo poriadne pršať. 



Príbeh č. 3 Búrka 

Bola búrka. Lialo ako z krhly! 
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Príbeh č. 3 Búrka 

Hokus a Lotuska začali stavať dom.      Čoskoro boli steny hotové. 

Kamene boli ťažké!              Chýbala už len strecha!  

Strechu urobili z drevených dosiek.             Chudák Hokus! 
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Príbeh č. 3 Búrka 

Nakoniec dokončili steny a strechu.       Urobili si aj stôl a stoličky. 

Teraz majú pekný a teplý domček.        Hokus a Lotuska sú šťastní! 
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Dino cvičenia 

Cvičenie č. 1.  Čítaj nahlas: 

Jedného dňa sa                     prechádzal pomaly  

po                       .      Odrazu              uvidel           . 

zbierala chutné červené                     .  

V                              stretol                    a  

a                zjedli  veľa                       . 

Cvičenie č. 5 – Nájdite slová, ktoré nie sú napísané na obrázku: 

MOTÝĽ STROM 

ÚSTA KAMEŇ 
PRSTY NOS 

RUKA UŠI 

ZUBY NOHY 

JAHODY KOŠÍK 

  

          a                   hrali     karty     v 

 

 

 

 

Ale                                    začal                                 . 

 

 

 

Potom začalo                         . 

 

 

           a                          boli                                  . 

 

 

 

Chceli bývať v              . Najskôr postavili 

 

 

z ťažkých             a potom strechu z drevených 

 

 

Bol to pekný             . 
 

 



8 

Príbeh č. 3 Búrka 

Cvičenie č. 2. Vyplň bublinky a prečítaj nahlas: 

 PRŠÍ.        JE CHLADNO.        POTREBUJEME DOM. 

Cvičenie č. 3  Nájdi a podčiarkni slová, ktoré sú na obrázku: 

STENA    VEVERIČKA 

STRECHA   STOLIČKA 

DOM         DVERE 

OKNO       CHLADNO 

ZÁVES        LAMPA 

KOBEREC   JAZYK 

STOL          KARTY 
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Dino cvičenia 

som 

Cvičenie č. 4. Nakresli seba a svojho kamaráta alebo kamarátku: 

Čo máš oblečené?              Čo má oblečené tvoj 

         kamarát alebo kamarátka? 

Čo mám oblečené? 

má 

Čo má oblečené? 

Hokus 
ukázal na 
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Dino cvičenia 

 

Jedného dňa sa         pozerala na             a           ,  ,    

 

 

ako hrajú karty.     Odrazu začal fúkať silný                   .                    

 

 

         sa ukryla pred                    v dutine        .  

  

 

Tam prečkala                  . Potom           videla, ako  

 

 

          a           stavali v                      z ťažkých 

 

 

 

a drevených                pekný a teplý             .  

 

 

Keď bol             hotový,          prišla k            a   

 

 

na návštevu. 

 

 

   

Cvičenie č. 5. Čítaj nahlas nový príbeh. 
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Nakresli a napíš svoj príbeh: 
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Vyfarbi si príbeh: 


