
Aktivita č.1 

 

Milé deti a rodičia, 

 

V tejto ťažkej situácií sme sa rozhodli s vami komunikovať 

prostredníctvom online možností našej webovej stránky školy. 

Budeme Vám zasielať úlohy, aby ste úspešne zvládli túto 

situáciu a pripravili sa na vstup do ZŠ . Tešíme sa na Vaše 

odpovede formou fotiek a videí. 

S pozdravom vaše pani učiteľky. 

 

 

 

 

1.Úloha: úlohou rodiča je zreteľne a artikulačne správne 

predniesť dieťaťu báseň-Zatúlané húsa. Rozobrať dej básne 

a prípadne sa naučiť jednu strofu. 

 

2. a 3.úlohe si vypracujte pracovné listy samostatne bez 

pomoci rodičov. 
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M. Rázusová-Martáková 

 

Zatúlané húsa 
 

 

Vyšli húsky dlhým radom,  

ešte bola ranná rosa. 

Keď sa pohli kúsok za dom,  

jedno húsa stratilo sa. 

 

„Čiv – čiv, jaj – jaj!“ húsa volá 

po záhumní i po dvore. 

Húsa behá dookola: 

„Šli ste dolu, a či hore?“ 

 

Kvočka deti pred maštaľou 

učí hrabať v kope hnoja. 

Húsa pred kvočku si stalo: 

„Či ty nie si mama moja?“ 

 

Kvočka všetky pierka zježí: 

„Kvok!“ a zazrie ani mrak. 

Ej, nech húsa nepobeží, 

ujde sa mu všelijak! 

 

Ešte sa však nenaľaká- 

v kúte vidí morky stáť... 

Obráti sa na moriaka: 

„A ty nie si moja mať?“ 

 

„Hudri - hudri!“ moriak skríkne, 

spustí krídla, zdvihne chvost. 

Od ľaku sa húsa mykne: 

„Juj, aký hlas! Mám ho dosť!“ 

 

A už sa aj pustí vnohy,  

nevie, chúďa, jak a kam... 

Poza pajty, poza stohy 

dostane sa ku kačkám. 

 

Kŕdlik v jarku pĺže chytá, 

jedna stará sedí sama. 

Húsatko sa ticho pýta: 

„Či ty nie si moja mama?“ 

 

„Tak-tak, tak-tak!“ kačka klame, 

ale húsa neverí: 

Hlas je cudzí, i keď mame 

podobá sa po perí.  

 

„Čiv!“ sirôtka chodí, blúdi, 

smutne volá: „Kde si, mať?“ 

Už aj Dunčo vyšiel z búdy 

na ten žiaľ sa podívať. 

 

„Gága!“ – vtom sa ozve zdola, 

a húske viac netreba! 

Mamka volá, húsa volá - 

vo chvíli sú u seba! 

 

To je radosť nad radosti –  

už niet stopy po žiali! 

Len kocúr sa tajne zlostí, 

že mu driemkať nedali.
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