
DODATOK od vás                                        
 

A to je už naozaj všetko!  Veselé učenie! 

www.janavlcanova.sk 

https://www.facebook.com/jagana.school/ 

 Znelé a neznelé rozdelenie: Štefka    chystá   čepiec. 
V tej vete sú všetky neznelé: š  ť  f  k    ch s t      č p c 
K nim párové sú znelé tieto:  ž ď v g      h z d     dž b dz (od Marušky Chrenovej) 

 Znelé: Beda Ďuro, nejedz v džungli, hladná gorila veľmi zúrivo žuje. 
   Neznelé:Pozri, tá ťava celkom čiperne chodí kosiť futbalový starý štadión 

(od Kláry Nagyovej) 
 Neznelé: Súca kefa potichu češe ťa. 

Nepárové: Mlynár je. (Atka Cikova) 
 

 Vi:  Vidím, visím, vítam, a preto som víťaz z vidieka. (od Zuzky Stellerovej) 
 Vidím dvíhať sa vilu, v nej visí obraz víťaza, čo ťa víta s višňovým vínom. (Eva Turčinová) 

 Víťaz visí na višni, pije vineu (pre starších aj víno) a vidí na videu Vihorlat. (Od Zuzky 

Kováčikovej 

 

 Obojaké:  Bompary sa vezú vo fúriku. (od Lucky Porubčanskej) 

 Obojaké : Babka má pravú ruku stuhnutú v zápästí. Fíha! (od Z.Kováčikovej) 

 Tvrdé: Dones tanier na lavicu. Kačka gága a hus chodí. (od Janetky) 

 Tvrdé:  Hugo kýcha do tunela. 

Obojaké:  Bum, raf, pes sa vezie. (od Mirky Virágovej) 

 Mäkké:  Šušľavá žirafa Jozefína čítala v džungli: ďťňľ, cin, dzin. 

Tvrdé:  Kohút, gunár a hus chceli doma tancovať na lavičke. 

Obojaké:  Brat má pri robote svoje vlastné zvyky. 

Vi:  Vítam vás a vidím, že na vidličke visí višňa. (od Janky Šiškovej) 

 

 IVan Videl Xéniu Lietať Daleko Cez Most. (na rímske čísla od Janetky) 

 A pochlapili sa aj chlapi, Janko Papuga vraj pripravuje príručku s básničkami. 

 Andrej Probst vraj pracuje na digitálnej učebnici slovenskej gramatiky TU>>>, do ktorej 

zahrnie vraj aj moje vetičky, tak sa veľmi teším  

 
RIEKANKY trošku zmenené: 

Pozor, žiaci, prváci! 
Čo máme dnes na práci? 
Zošit šikmo nakloníme a rovno sa posadíme! 
Nohy opri do podlahy, 
aby si mal rovné ťahy! 
Oba lakte na lavici musia byť, 
nechceš predsa do zošita nosom ryť! 

 
Raz sa prsty hádali, akú prácu konali:                       
Palec kričí: "Ja som silný!"                                         
Ukazovák: "Ja som pilný!"                                         
Prostredník je najväčší, 
prstenník je najdrahší  
 a malíček - najmenší! 
 
(Od  A.Hankovej) 

http://www.janavlcanova.sk/
https://www.facebook.com/jagana.school/
https://www.gramar.in/sk/

