
Literatúra  6.A,B   Dick King-Smith: Ja a moja príšera 

Učebnica literatúry str. 118-123 

Predstavte si, že by ste našli čudesne veľké vajce, ktoré by ste 

nevedeli zaradiť k žiadnemu žijúcemu tvorovi... Čo by ste spravili? 

Myslíte, že by sa z neho niečo vyliahlo? A čo by to bolo?! Presne to sa 

stalo hrdinom nášho príbehu. Pokračujeme v čítaní dobrodružných 

príbehov tentoraz s prvkami sci-fi... Prečítajte si pozorne príbeh 

a potom zodpoviete na otázky súvisiace s textom. 

Rozbor umeleckého textu: 

1. Ako sa volajú súrodenci, hlavní hrdinovia príbehu?  ................................. 

2. Kto je HUNDROŠ?   ..................................................... 

3. Vajce, ktoré našli, bolo väčšie ako žraločie vajce o:  

a/ desaťkrát,     b/dvadsaťkrát,      c/ tridsaťkrát. 

4. Z akého dôvodu sa rodinka ocitla na pláži? 

a/ prechádzka v prírode,   b/ išli sa okúpať,   c/išli zbierať drevo. 

5. Vyber si pravdivú možnosť: 

a/brat bol od sestry o tri roky mladší,    b/brat bol od sestry o tri roky 

starší,       c/ brat bol od sestry o 2 roky mladší. 

6. Prečo dali vajce do nádoby s vodou? 

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

7. Čo pridali do vody? /Podčiarkni!/    kamene,  piesok,  soľ,  cukor. 

8. Starý otec pestoval zeleninu, ale stále sa sťažoval. Napíš aspoň 

jeden príklad, na čo sa konkrétne sťažoval. 

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

9. Vo vani sa napokon vyliahla malá príšerka, jej opis máte v texte na 

str. 120. Odpísala som časť z tohto textu, oprav v ňom tri chyby. 

Telo však pripomínalo korytnačku. Malo pancier a bolo potiahnuté akousi 

bradavičnatou kožou, akú majú žaby farby zelenkavo sivastej, a malo to 

dve plutvy.  

10. Aké meno dali príšerke?      a/Kelpy,      b/ Crusoe,    c/Angus. 

11. Čo spravili s príšerkou, keď vyrástla? 

a/ darovali ju na výskumné účely,   b/ pustili ju do jazera na slobodu, 

c/ nechali si ju. 

12. Vysvetli slovné spojenie: ...prihrial si polievočku.... 

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

Určite ste počuli o Lochnesskej 

príšere, prečítajte si správu 

z novín na str. 121. Veríte tomu, 

že takýto tvor existuje? Zistite 

niečo o „lochneske“ na i-nete. 

 

Pracovný list mi pošlite do piatku 8.5. do 17-tej hodiny. Ďakujem BJ 

 


