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Úloha1: Pozorne si prečítaj príbeh.  

 

                             O včielke Alžbetke 

Včielka Alžbetka žila v starom úli so svojimi sestrami a matkou. 

Boli vskutku veľká rodina. Alžbetka bola veľmi usilovná. Často 

pomáhala slabším. Raz, v jedno chladné letné ráno, vyletela z úľa 

smerom na lúku. Lúka bola pestrofarebná, plná veselých kvietkov. 

Ako prelietavala okolo starého duba, začula tenučký plač. Plač bol 

veľmi blízko. Alžbetka niekoľkokrát obletela dub, ale nič nevidela. 

„Čo to asi je?“ – pýtala sa sama seba. „Pomóc, pomóc!“ – odrazu sa 

ozvalo spod veľkého dubového konára. „Pomóc, pomóc!“ – bolo 

počuť ešte raz.  

Alžbetka si sadla na konár a snažila sa zistiť odkiaľ hlas prichádza. 

Odrazu zbadala mušku Mišku zamotanú v pavučine pavúka Aladára. 

Pavúk Aladár bol ozajstný dobrák, „neublížil by ani muche“, 

vravievali o ňom všetci v lese. „Tak prečo toto?“ – krútila hlavou 

Alžbetka. Aladár bol celkom popleta. Natiahol pavučiny, aby sa 

usušili po rannom dáždiku. Nemohol predpokladať, že nejaká muška 

si nedá pozor a zamotá sa do pavučiny. Aladár spal tvrdým spánkom 

a nepočul úpenlivý plač.  

Alžbetka priletela k Miške, roztrhala nitky pavučiny a uvoľnila jej 

malé mušie nožičky. Miška sa veľmi potešila, ale zároveň aj 

zosmutnela. Chudák starý Aladár má roztrhanú pavučinu, to Miška 

nechcela. Spoločne s Alžbetkou diery opravili. Keď sa Aladár zobudil, 

vôbec neprišiel na to, že jeho pavučina bola roztrhaná. Miška 

a Alžbetka boli slušne vychované a Aladárovi sa priznali. Ten sa 

najprv cítil nahnevane, ale nakoniec im povedal, že si ich váži za 

priznanie, ktoré urobili. 
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Úloha2: Odpovedaj na otázky. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

1. Aká bola lúka, ku ktorej letela Alžbetka? 

a) pestrofarebná, plná žltých kvetov 

b) pestrofarebná, plná farebných kvetov 

c) pestrofarebná, plná veselých kvetov 

d) pestrofarebná, plná usmiatych kvetov 

 

2. Kde si sadla Alžbetka, keď chcela zistiť odkiaľ prichádza 

plač? 

a) na list     c) na vetvičku 

b) na halúzku    d) na konár 

 

3. Aký bol pavúk Aladár? 

a) starý dobrák a trošku popleta 

b) starý dobrák a trošku nahnevaný 

c) starý dobrák a trošku samotár 

d) starý dobrák a trošku unavený 

 

4. Čo robil pavúk Aladár, keď nepočul mušku Mišku plakať? 

a) nebol doma 

b) spal tvrdým spánkom 
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c) čítal knihu 

d) spal hlbokým spánkom 

 

5. Čo urobila včielka pre záchranu mušky? 

a) uvoľnila pavučinu 

b) nadvihla pavučinu 

c) rozplietla pavučinu 

d) roztrhala pavučinu 

 

6. Kde sú správne napísané mená postáv v rozprávke? 

a) Aladár, Miška, alžbetka 

b) aladár, Miška, Alžbetka 

c) Aladár, Miška, Alžbetka 

d) Aladár, miška, Alžbetka 

 

7. Prečo si vážil pavúk mušku a včielku? 

a) lebo boli skromné 

b) lebo boli pravdovravné 

c) lebo boli pracovité 

d) lebo boli priateľské 


