
Milí moji piataci! 

Prvý týždeň domáceho vzdelávania máme za sebou a ja by som bola veľmi rada, keby ste mi 

napísali ako sa máte, čo robíte počas dňa, či sa vám darí zvládať všetky úlohy, ktoré sme vám 

my učitelia zadali a čo vám robí najväčší problém. Prajem vám, aby ste boli hlavne zdraví  

a túto situáciu zvládli najlepšie ako sa dá. Ak sa vám niečo nedarí urobiť, napíšte mi poradím, 

pomôžem. Pani asistentka H.  Knoblochová vám taktiež rada s niečím pomôže, ak by ste 

potrebovali. Stačí dať vedieť. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme ☺ 

Poteším sa keď budem mať od vás spätnú väzbu, môj mail: jlomazova@azet.sk 

BIOLÓGIA  

Týždeň: 23.3-27.3.2020 

Úloha 1 : Vytvoriť referát o vodnom živočíchovi- charakteristika, spôsob života, 

zaujímavosti, obrázok (nakreslený, vytlačený), hotový referát odfotiť a a poslať na mail: 

jlomazova@azet.sk  

Úloha 2:  Učebnica str. 72-73  prečítať: OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY ŽIJÚCE VO 

VODE A NA BREH 

- Vypísať jednotlivých zástupcov 

Úloha 3   Keďže 22.3.2020 bol Svetový deň vody bola by som rada, keby ste skúsili 1 celý 

deň (ktorý chcete) piť iba čistú vodu (ak nie ste chorí) a zapísali si koľko ste vypili. 

➢ Zahrajte sa s rodičmi, alebo súrodencami súťaž HÁDAJ O AKÚ VODU SA 

JEDNÁ? (jeden člen rodiny si zaviaže oči, ostatní  mu budú dávať ochutnávať : čistú 

vodu, čaj, malinovku ...... nechám na vás čo vymyslíte ☺ ). 

➢ VYSÚŠANIE ZATOPENEJ MIESTNOSTI: skúste doma zistiť, kto z vás je 

šikovnejší v prenášaní vody lyžičkou z jedného pohára do druhého. 

➢ Porozprávajte sa doma o význame vody pre vašu rodinu, celú krajinu, celý svet.  

➢ VŠETKY SVOJE VÝSLEDKY  AKO SA VÁM DARILO  POŠLITE MI NA MAIL

GEOGRAFIA 

- P. učiteľka chce, aby ste si zapisovali počasie od 23.3-27.3.2020, poznámky máte 

 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina p.uč.  Godálovej 

Týždeň: 23.3 -27.3.2020 

učebnica str. 53,cv.6 čítať, pracovný zošit str. 39 

 

mailto:jlomazova@azet.sk


ANGLICKÝ JAZYK –  skupina p. uč. Vrábelovej 

Týždeň 23.3-27.3.2020 

Opakovanie – Stupňovanie prídavných mien 

Na portáli viki.iedu.sk nájdete videá (klikni na link nižšie). K videám sú priradené aj rôzne 

cvičenia na precvičenie stupňovania prídavných mien ale i iné materiály. Prosím dajte si tu 

námahu a pozrite si túto webovú stránku.  

Videá a cvičenia na precvičenie stupňovania: 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-4d470604-83ab-444f-8b1d-

f3a5bb0523c8?userResourceContext=false 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-f8a3231d-f8f8-4240-87f5-

dcf3f22862d9/play?userResourceContext=false 

 

Opakovanie slovná zásoba 4C, gramatika 4C – slovesá was/were. 

- slovíčka sa učte prosím písať tak, že si každé slovo vypíšete niekoľkokrát do riadku, 

až do kým ho nebudete vedieť, taktiež si ho niekoľkokrát vyslovte. Výslovnosť máte 

v slovníku v pracovnom zošite, poprípade využite internet alebo slovník.  

 

Gramatika lekcia 4C 

- keďže ste sa mali naučiť časovať sloveso TO BE v minulom čase (was/were), 

vypracujte priložené cvičenia na nasledujúcej strane. 

- link na opakovanie slovesa TO BE v minulom čase: 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-2c30ddfc-c8bb-4067-83ad-

9cf9e233af9f/play?userResourceContext=false 

- prosím pozrite si video a vypracujte cvičenia (ak máte túto možnosť) 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-94fc37a5-a9d4-4999-9e32-

466171c61c2b/play?userResourceContext=false 

- https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-d5b7dac6-1914-466d-b798-

301e040cb21b/play?userResourceContext=false 

Písanie: 

- učebnica s. 53/6 – podľa tohto cvičenia napíšete krátky text do zošita o slávnom 

športovcovi (čomu sa venuje, aký šport robí a pod),  

- môžete pridať aj nakreslený alebo nalepený obrázok. 

 

Vypracovala: T. Vrábelová email: tanickavrabel@gmail.com 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 Týždeň  23.3. - 27. 3. 2020 

Literárna výchova: 

1. Napísať do zošitov z literatúry poznámky.  

                             ↓ 

 ☺TC Povesti       

Povesť – je príbeh, ktorý má reálny podklad. Príbeh sa odohráva v určitom čase. Hlavné 

postavy alebo miesto sú spravidla historicky podložené. V povestiach sa odohrávajú aj 

fantastické neskutočné deje alebo vystupujú neskutočné postavy.  

Povesť, ktorej hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národnej histórie, sa nazýva 

historická povesť. Takou  je napríklad aj  povesť o kráľovi Svätoplukovi z obdobia Veľkej 

Moravy. Mnohé historické povesti pochádzajú  z 13. -  17. storočia. Sú to povesti o Tatároch, 

Turkoch, o Jánošíkovi a iné.  

Povesti, ktoré vznikali v dávnej minulosti a šírili sa ústnym podaním (tradovaním), 

nazývame ľudové povesti.  Zapísali ich zberatelia  tak ako rozprávky, neskôr  ich 

prerozprávali alebo upravili.  Povesť Zakopaný meč pod Zoborom  upravil J.C. Hronský. 

Povesti, ktoré nie sú iba prerozprávaním  ľudových povestí, ale novým umeleckým 

dielom , voláme autorské (umelé) povesti.  

Známymi autormi povestí sú: Jozef Horák,  Anton  Habovštiak, Alojz  Medňanský, Mária 

Ďuríčková,  Ján Domasta, Jozef Melicher, Zdenka Laciková ( regionálna autorka), Peter 

Straka a mnohí iní. 

Povesti, ktoré  sa viažu k niektorým zemepisným miestam alebo k hradom, zámkom 

a kaštieľom, sa nazývajú miestne  povesti. Známe sú povesti o Sitne, Trenčianskom hrade, 

Oravskom hrade, o Beckove atď. Miestne povesti napísali napríklad: Alojz  Medňanský –  

Dávne povesti o slovenských hradoch, Mária Ďuríčková – Kôň so zelenou hrivou,  Anton 

Habovštiak – Zlaté dukáty v Choči,  Ján Domasta – Povesti o hradoch I. a II.  

Povesť, ktorá rozpráva, ako vznikol mestský erb, sa volá heraldická povesť. Je ňou 

napríklad povesť Tri zlaté ruže od Antona Habovštiaka.  

Povesti delíme:  

- podľa  autorstva na: ľudové  a autorské (umelé).  

- podľa obsahu na: historické, miestne a heraldické 

 

Prečítať z učebnice  LV  ukážky povestí:   

                        ↓ 

A/ Detvan a Jánošíkov poklad  ( miestna povesť od  Jozefa Horáka ) str. 95 – 97    

Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z učebnice LV str. 97/ cvičenie 

3 a) +,b), 5, 6 a) + b)  

Z pracovného zošita Hravá literatúra str. 50/ cvičenia: 1, 2,   

str.51/ cvičenia: 3, 4, 5., 6. 

                        ↓ 

 B/  Čertova brázda ( miestna povesť Alojza Medňanského) str. 98 – 100 



Po prečítaní ukážky vypracovať súvisiace cvičenia z pracovného zošita Hravá 

literatúra str. 51 / cvičenia: 1, 2,  str. 52/ cvičenia: 3,4,5, 6.   

Slovenský jazyk :  

☺ Téma: Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte dôležité? 

Učebnica SJ pre 5. ročník ZŠ ( červená) str. 89 / cvičenia 1, 2. 

1. Do zošitov zo SJ napísať poznámky: 

                         ↓ 

Konspekt – je krátky, obsažný záznam obsahu z nejakého textu alebo diela. Text konspektu 

je heslovitý, ľahko čitateľný, používajú sa v ňom skratky a značky. Pri vypočítavaní 

jednotlivých bodov v konspekte používame pomlčku.  

Poznámky – sú krátky zápis, záznam z prečítaného textu alebo vypočutého prejavu. 

2. Učebnica str.90/ cvičenie 3 - vyberte si jeden z textov na tejto strane C, D alebo E, 

pozorne si ho prečítajte, poznačte si najdôležitejšie údaje  a napíšte z neho konspekt 

alebo poznámky.  

Téma:  Opis  

1. Napísať do zošitov zo SJ poznámky 

Opisný slohový postup - vyberá a usporadúva znaky a vlastnosti predmetov, živých bytostí, 

činností a dejov. Opis je slohový útvar opisného slohového postupu, ktorý jasne, presne 

a výstižne vyjadruje znaky osoby, zvieraťa, veci a činnosti. Tieto zisťujeme na základe 

pozorovania. V opise využívame hlavne podstatné a prídavné mená, slovesá v prítomnom 

čase, jednoduché vety a prirovnania.  

Druhy opisu:  

podľa toho, čo opisujeme: 

a) opis osoby/ zvieraťa              b) opis veci          c) opis pracovného postupu 

podľa spôsobu spracovania témy: 

a)  statický opis  (napríklad opis osoby, zvieraťa, veci) 

b) dynamický opis (opis činnosti, pracovného postupu, napríklad zhotovenie búdky pre        

vtáčikov, príprava jedla, koláčika podľa receptu ... ) 

2. Práca s učebnicou SJ  pre 5. ročník ZŠ str. 91 - Opisujeme živočíchy  

- text : Jež tmavý -  prečítať si, pozrieť si členenie na úvod, jadro, záver - osnova 

v cvičení 2. 



- opis sa nemusí vždy začínať úvodom a končiť záverom, pri tvorbe opisu postupujeme 

od dôležitých znakov k menej dôležitým 

Najprv osobu, zviera, vec pozorujeme, následne si všímame veľkosť, tvar, postavu, farbu, 

výskyt  a urobíme si osnovu. Zhromaždíme si dostatok výstižných podstatných 

a prídavných mien. Opis začneme od podstatných vlastností k menej podstatným 

vlastnostiam, pričom každú vlastnosť opíšeme jednou, dvomi rozvitými vetami. 

3. Vypracovať priložený pracovný list – Vrabec domový (čítanie s porozumením) 

Pracovný list  SJL5 Vrabec domový – čitateľská gramotnosť 

       Vrabec domový patrí k najrozšírenejším vtákom na svete. Je skvelo prispôsobený na život 

v mestách a dnes je typickým obyvateľom oblastí obývaných človekom, ktorý mu dokáže 

poskytnúť úkryt a potravu. Možno ho nájsť od mestských ulíc až po najmenšie chaty  

v odľahlých oblastiach. Celoročne sa zdržiava v početných kŕdľoch. Nechodí, ale skacká. 

       Telo vrabca je dlhé 14 - 15 cm a rozpätie krídel je 21 cm. Váži asi 30 gramov. Má krátky 

pevný kužeľovitý zobák a krátky chvost. Pohlavia sa od seba odlišujú farbou.   

 

                                                                                    
  

    Samec má sivú hruď. Vrchná strana tela je  hnedá s čiernymi 

škvrnami. Od samice ho rozoznáme podľa čiernej škvrny na 

hrdle. 

     Samice sú oveľa nenápadnejšie. Sú celé sivohnedé, čo im 

pomáha skryť sa v období hniezdenia. Mláďatá sú sfarbené 

rovnako ako samice pre ich bezpečnosť.  

      V lete majú obe pohlavia hnedé nohy, ktoré v zime menia 

farbu na červenú. Takisto mení svoje sfarbenie aj zobák, ktorý 

je v lete modročierny a v zime dostáva žltohnedú farbu. 

        Vrabec domový často hniezdi v kolóniách a 

vyhľadáva rôzne dutiny v múroch, strechách 

budov, v bútľavých stromoch i voľne v hustých 

korunách stromov. Býva často agresívny (útočný) 

a zmocňuje sa hniezd iných druhov vtákov. Na 

hniezdenie využíva aj hniezda belorítok a vtáčie 

búdky, ktoré majú dostatočne veľký vstupný otvor. 

Svoje hniezdo, ktoré býva väčšinou neúhľadné, si 

usilovne chráni. Stavia ho z trávy, korienkov a 

často aj z kúskov špagátov, starého papiera či 

látky. Je vystlané jemnou srsťou, vlnou a perím.  

           V lete sa živí semenami rastlín, púčikmi 

kvetov a ovocných stromov, výhonkami rastlín. V 

období odchovu mláďat uprednostňuje  najmä 

hmyz, pavúky, slimáky. Počas  zimy sa živí  

odpadkami a často vyhľadáva kŕmidlá. Vrabce 

možno vídať na sídliskách, ako hľadajú potravu v 

nádobách na odpadky. 

          Spev vrabca poznáme ako čvirikanie. Ak je 

niečo všeobecne známe, hovorí sa, že už aj vrabce 

na streche o tom čvirikajú.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom


1. Napíš odpovede na uvedené otázky. 
 Koľko váži vrabec domový? .......................  Aké dlhé je telo vrabca domového? ............ 
 
 Kde si stavia hniezdo, keď žije voľne? ............................................................................ 

 

 Hniezda ktorých vtákov využíva na hniezdenie? ............................................................. 

 

 Kedy sa živí najmä živočíšnou potravou? ........................................................................ 

 

 Kto mu dokáže poskytnúť úkryt a potravu? ..................................................................... 

Čím je vystlané hniezdo vrabca? ............................................................................................. 

 

 Akú farbu nôh majú vrabce v lete? .................. Kedy má vrabec žltohnedý zobák? .......... 

 

 Na čo používa vrabec starý papier a látky? ............................................................................. 

 

 Ktoré pohlavie je pestrejšie sfarbené? .......................... Ako sa vrabec pohybuje? ............ 

 

 Ktoré časti tela majú samček i samička rovnako sfarbené počas leta? ................................... 

 

 Čo hľadajú vrabce na sídliskách v nádobách na odpadky? .................................................... 

 

 
 

2. Označ správnu odpoveď A = ÁNO, N = NIE. 
                                                                                                                                                              A/N 

Vrabec domový často hniezdi v kolónach.  

Samčeky sa od samičiek líšia rozpätím krídel.  

Pri zmocňovaní sa hniezd iných vtákov bývajú vrabce agresívne.  

Vrabec domový patrí k najrozšírenejším sťahovavým vtákom na svete.  

Sfarbenie mláďat a samičiek je rovnaké kvôli ich bezpečnosti.  

Na hniezdenie využíva aj vtáčie búdky s dostatočne veľkým vstupným otvorom.  

Je vrabec domový prispôsobený na život v meste?  

Samice sú oveľa nápadnejšie než samce.  

Samca od samice rozoznáme aj podľa čiernej škvrny na hrdle.  

Samičky sú iba v období hniezdenia sivohnedé.   

Možno nájsť vrabca domového v blízkosti odľahlých ľudských obydlí?  

Ak o tom už aj vrabce čvirikajú, je to všeobecne známa vec.  

Vrabec sa zmocňuje hniezd iných vtákov a svoje si usilovne chráni.  

Má samček na vrchnej strane tela čierne škvrny?  

 

 
3.  Ak má niekto neupravené vlasy na hlave, hovorí sa, že má hlavu ako vrabčie 
a) čvirikanie.                 b) perie.                  c) hniezdo.               d) mláďa.    
 



4. Priraď k vetám v stĺpci A správny význam zo stĺpca B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

Žiaci majú prácu na obdobie od 23. 3. 2020 do 27. 3 . 2020 zadanú. Práca na doma: 

GEOMETRIA(súbor s názvom ZBIERKA ÚLOH PRE 5. ROČNÍK – str. 31 až 44). 

Dobrovoľné sú TESTY 1 až 5. Ak žiaci nestihnú všetky zadané úlohy, budú môcť pokračovať 

aj nasledujúci týždeň. V prípade potreby kontaktujte priamo učiteľa matematiky 

(ivanvopy@gmail.com). 

 

INFORMATIKA 

Vstupné zariadenia 

 

Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie počítača, ktorá umožňuje 

vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich 

využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie 

transformuje informácie z “vonkajšieho” sveta do formy použiteľnej pre počítač. Vstupné 

zariadenia často slúžia užívateľovi – človeku ktorý ich používa pre zadanie príkazov, alebo 

ďalších informácií spracovávaných počítačom. 

 

Klávesnica      Myš         Skener       Mikrofón 
 

 

TELESNÁ VÝCHOVA ( domáce štúdium) 

Pokyny k predmetu Telesná a športová výchova: 

Pohyb na čerstvom vzduchu je nevyhnutný aj v čase karanténnych opatrení. Odborníci 

odporúčajú prechádzku v lese, beh v prírode, bicyklovanie, poprípade prácu na dvore alebo v 

záhrade. Samozrejme, počas všetkých aktivít je potrebné prísne dodržiavať aktuálne platné 

nariadenia na celoštátnej , ako i obecnej úrovni. Uvedené aktivity vykonávajte po konzultácii 

s rodičmi buď samostatne alebo výlučne s členmi vašej domácnosti.  

A B Lepší vrabec v hrsti ako 
holub na streche. 
Rozpŕchli sa ako keď medzi 
vrabce strelí. 
Mladý vrabec učí sa 
čvirikať od starého.  
Vyletelo mu to z hlavy ako 
operené vrabce z hniezda. 
Má toľko rozumu ako 
vrabec svedomia. 

1. je hlúpy  
 

2. lepšie je mať menšiu vec, ale  
    istú 
 

3. rýchlo na to zabudol 
 

4. rozutekali sa na všetky strany 
 

5. akí rodičia, také deti 
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http://slovniky.juls.savba.sk/?w=medzi&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=lep%C5%A1ie&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ma%C5%A5&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=vec&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ale&c=8d24&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs


V nasledujúcich dňoch budú na tejto podstránke postupne pribúdať linky na videá alebo 

články, ktoré svojím obsahom korešpondujú s osnovami učiva ZŠ. Budú zamerané na zdravý 

životný štýl a ukážky techník jednotlivých športov. Dobrý tip počas víkendu pripravte 

rodičom chutné a zdravé raňajky. 

Raňajky (zdravé) sú základ dňa :)  

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30 

Príprava na hádzanú 

https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

Milé detičky, keďže sa blíži deň učiteľov, chcem vás poprosiť, aby ste vyrobili  obrázok pre 

vašu obľúbenú pani učiteľku, pána učiteľa. 

Technika je ľubovoľná a postačí vám polovica A4 výkresu. 

Môžete si tvar vymyslieť a tiež môžete niečo pani učiteľke, pánu učiteľovi napísať. 

Vložte do toho svoje srdiečko. 

Prajem vám krásne tvorenie. 

 

DEJEPIS 

Zhrnutie tematického celku Človek minulosti a človek súčasnosti 

Stručne vypracovať do zošita odpovede na otázky a okruhy – práca na celý týždeň: 

1. Prečo sa ľudia na začiatku svojich dejín stále premiestňovali z miesta na miesto a prečo sa 

sťahujú v súčasnosti? 

2. Aké prírodné sily dokázali ľudia postupne využiť a v akých činnostiach? 

3. Ktoré druhy práce (zamestnania, poslania) sú v súčasnosti podľa teba najcennejšie? 

4. Ako ty dokážeš najjednoduchšími prácami rodičom v domácnosti pomôcť? 

 

TECHNICKÁ VÝCHOVA 

Načrtnúť a zhotoviť darčekovú krabičku 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

- Počúvanie slovenskej populárnej hudby 

https://www.youtube.com/watch?v=GuorhXYM-30
https://www.youtube.com/watch?v=XjKWoz_-Ee8


NÁBOŽENSTVO 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka      

Keď  sa pominula 

sobota,   Mária 

Magdaléna  a Mária 

Jakubova i Salome 

nakúpili voňavé oleje 

a išli  ho pomazať. 

V prvý deň týždňa, 

skoro ráno, po východe 

slnka,  prišli k hrobu 

a hovorili si: „Kto nám 

odvalí   kameň 

od vchodu do hrobu?“ 

Ale keď sa pozreli, 

videli, že kameň  je 

odvalený; bol  totiž 

veľm

i veľký. Keď vošli 
 
 

do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol 
ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a 
povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako 
vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A 
nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. 

Slovník: 

 

Prvý deň týždňa – pripomienka na stvorenie sveta: Zmŕtvychvstanie je novým 
stvorením a uvádza nový život v Kristovi. Preto pre kresťanov je prvý deň týždňa 
dňom slávenia Pánovho zmŕtvychvstania. 

 



Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome – ženy sa stáva prvým svedkom 
zmŕtvychvstania, rovnako ako boli svedkami Ježišovej agónie na kríži a pochovania. 
 

Strach žien – v Biblii je strach sprievodným javom, keď sa zjavuje Boh. 

Odvalený kameň a hrob – hrob je otvorený a prázdny. 

Poslovia – majú biele žiariace rúcho: znak toho, kto je „obývaný“ 

Bohom. Posolstvo – Vstal z mŕtvych ako predpovedal. 

Poslanie – Povedzte to jeho učeníkom. 

 

Predsavzatie: Počas týchto dní byť poslom – byť v bielom rúchu, tým, ktorého „obýva“ Boh 
(prijať eucharistického Krista) a hovoriť posolstvo: Pán naozaj vstal z mŕtvych! 
 
 

                                                 Nájdi rozdiely! 

 

 

 

Osemsmerovka s tajničkou: ALELUJA, BARÁNOK, BIELE RÚCHO, BÁLI SA, 
EVANJELIUM, HROB, HRÔZA, HĽADÁTE, JAKUBOVA, KAMEŇ, KRISTUS, 
MAGDALÉNA, MAREK, MÁRIA, NAKÚPILI, NAZARETSKÝ, NEDEĽA, 
NEPOVEDALI, NEĽAKAJTE SA, OBETOVANÝ, OBLEČENÝ, PETER, POMAZAŤ, 
 

POMINULA, 

PRIHOVORIL, 

PRVÁ STRANA, 

RÁNO, SALOME, 

SEDIEŤ, SKORO, 

STŔPLI, 

SVIATKY, 

TÝŽDEŇ, 
 

UKRIŽOVANÝ, 

UVIDÍTE, 

UČENÍCI, 

VCHOD,  VEĽKÁ NOC,VEĽKÝ, VSTAL ZMŔTVYCH, ZMOCNILA 


