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KRÁĽ OVOCNÍČKOV

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden velikánsky dom. V tom dome bola velikán-
ska obývačka a uprostred nej stál jeden trošku menší ako velikánsky, drevený 
stôl. A na tomto stole ležala veľká krištáľová misa, v ktorej sa nachádzalo 
ovocie od výmyslu sveta. Ale to ovocie nebolo len také hocijaké ovocie. 
Cez deň, keď všetci obyvatelia domu niekam odišli, začalo sa toto ovocie 
medzi sebou rozprávať. Presnejšie hádať, kto z nich by sa mal stať kráľom 
ovocia. Ako prvý začal veľký ananás: „Ja si myslím, že by som mal byť krá-
ľom ovocníčkov ja, pretože ako každý správny kráľ mám na hlave krásnu 
korunu a plášť, aký nikto z vás nemá.“ Ale banán sa ozval: „Ty a kráľom 
ovocia?! Vyzeráš ako taký starý vráskavý chameleón! Ale za to ja, žltý ba-
nán, mám krásnu hladulinkú šupku, v ktorej je ukrytá výborná tropická 
chuť.“ Ale spoza ananásu sa ozvala malá slečna jahôdka: „Aj tak si myslím, 
že kráľovnou ovocia by som sa mala stať ja, pretože mám krásnu červenú 
farbu a nepoznám ani jedno dieťa, ktoré by odolalo mojej sladkej chuti.“ 
Vtom, ako to slečna jahôdka vyriekla, sa začalo jablko smiať: „Chachacha! 
Jahoda a kráľovnou? Nebuď smiešna. Videla si sa už niekedy v zrkadle? Veď 
si samá vyrážka a pupák. Vyzeráš ako nejaký pubertiak. Ale za to ja, šťavna-
té jablko, som osvedčené ovocie a všetci ma majú radi – deti aj dospelí. Ľu-
dia zo mňa vyrábajú džús, ovocné šaláty 
i koláče. Deti si ma berú často so sebou 
do školy na desiatu, pretože som jedno-
ducho a iste jedinečné.“
Hruška sa chcela už-už ozvať, 
no vtom ovocníčkovia začuli 
hluk. A čo nevideli. Do obývač-
ky sa dovalila hŕba veselých detí. 
„Už je mi to jasné,“ zašepkala 
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1.  Čo stálo uprostred obývačky? (Vyfarbi okienko so správnou 
odpoveďou.)

hodiny stolička kvetináč stôl obraz

2.  Dokonči vetu: (Vyber slovo z možností a dopíš ho do okienka.)

 Cez deň, keď všetci obyvatelia domu niekam odišli, 
začalo ovocie                                         .

 a) spievať          b) tancovať          c) rozprávať          d) obedovať

3.  Do okienka nakresli ovocie, ktoré začalo prvé rozprávať.

4.  Nájdi v texte a napíš do okienok, čo všetko ľudia vyrábajú 
z jablka. 

hruška. „Dnes má predsa Samko narodeniny a toto budú určite jeho kamaráti, 
ktorí prišli na oslavu.“ Ovocie s napätím stíchlo a všetky deti sa rozbehli 
k mise plnej ovocia. Prvé dieťa si vzalo banán, druhé jablko, tretie červenú ja-
hôdku, ďalšie sladučkú hrušku a hovoria: „Mňam, aké výborné ovocie!“ Kaž-
dý si vzal to, čo mu najviac chutilo, a ovocie si len potichu šepkalo: „Tak vi-
díte, všetci sme dobrí a všetci sme kráľmi ovocia.“
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5.  Doplň chýbajúce mäkčene a dĺžne do vety z textu.

Ludia zo mna vyrabaju dzus, ovocne salaty i kolace.

6.  Na Samkovu oslavu prišli aj deti z Anglicka. Zisti a napíš do 
okienka slovenské názvy ovocia, ktoré si deti vybrali.

  Apple   

  Pear  

  Strawberry  

  Banana  

  Pineapple  

7.  Nájdi v príbehu 4-slabičné slovo a podčiarkni ho zelenou far-
bičkou.

8.  Keď deti ochutnali ovocie, povedali vetu: „Mňam, aké vý-
borné ovocie!“ Aká je to veta? (Vyfarbi okienko so správnou 
odpoveďou.)

oznamovacia opytovacia zvolacia rozkazovacia

9.  Nájdi v reťazi písmen druhy ovocia a vyfarbi ich.

 S A J U H R U Š K A N D O L A N A N Á S A 
S A H E R K E J A B L K O L A Ć E N P O M A 
R A N Č I K O J A H O D A E R T L A B U M

 

  jahoda  

  banán 

  jablko  

  hruška  

Napíš k slovám ich zdrobneniny. 

  jahoda  

  banán 

  jablko  

  hruška  

Napíš k slovám ich zdrobneniny.
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10.  Vylúšti tajničku.
                              

11.  Uhádni ovocné hádanky: (Spoj čiarou hádanky so správnymi 
odpoveďami.)

1. Orgán zraku
2. Roztopený ľad
3. Jedlo o 12.00 hod.
4. Naobliekaná zelenina
5. Studená sladkosť
6. Vyučovací predmet v prvej triede

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12.

9.6.

V lese ju nájdete v červenej  
šatke, očká má privreté a líčka 

sladké.

Šťavnatá a sladká guľka si ku iným 
líčka tuľká. Z lístia celý strapec 

kuká, odtrhla ho čiasi ruka.  
Hneď to každé dieťa pozná, 

lebo je to strapec …

Mám ho rád so sestrou Kajou,  
lahodný plod z teplých krajov.  

Guľatučká šuštička a na  
konci ružička. Osvieži  

on oboch nás. Otec kúpil…

ananás

jahoda

hrozna

7. Zimné oblečenie na hlavu
8. Zviera s hrivou
9. Malá riečka
10. Vták, ktorý kráka
11. Pomôcka na šitie
12. Dopravný prostriedok

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12.

9.

6.

1. Orgán zraku
2. Roztopený ľad
3. Jedlo o 12.00 hod.
4. Naobliekaná zelenina
5. Studená sladkosť
6. Prvý výhonok rastliny

7. Zimné oblečenie na hlavu
8. Domáce zviera, ktoré pomáha ľuďom pri práci
9. Malá riečka
10. Vták, ktorý kráka
11. Pomôcka na šitie
12. Dopravný prostriedok
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  Vylúšti tajničku.
                              

  Uhádni ovocné hádanky: (Spoj čiarou hádanky so správnymi 
odpoveďami.)

1. Orgán zraku
2. Roztopený ľad
3. Jedlo o 12.00 hod.
4. Naobliekaná zelenina
5. Studená sladkosť
6. Vyučovací predmet v prvej triede

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12.

9.6.

V lese ju nájdete v červenej  
šatke, očká má privreté a líčka 

sladké.

Šťavnatá a sladká guľka si ku iným 
líčka tuľká. Z lístia celý strapec 

kuká, odtrhla ho čiasi ruka.  
Hneď to každé dieťa pozná, 

lebo je to strapec…

Mám ho rád so sestrou Kajou,  
lahodný plod z teplých krajov.  

Guľatučká šuštička a na  
konci ružička. Osvieži  

on oboch nás. Otec kúpil…

ananás

jahoda

strapec hrozna

7. Zimné oblečenie na hlavu
8. Zviera s hrivou
9. Malá riečka
10. Vták, ktorý kráka
11. Pomôcka na šitie
12. Dopravný prostriedok
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