
Havran a líška 

    

   Havran raz kdesi uchytil kus syra a vyletel na 
vysoký strom, aby ho tam v pokoji zožral. 
Zbadala to líška, dobehla pod strom a začala 
havrana  chváliť: 

   „Ó, milý havran, aký si pekný, krásny.“ 

   Havran mal syr práve v zobáku. 

   „A keby si vedel ešte niečo rozprávať.“ 

   Havran chcel hovoriť, otvoril zobák, syr mu 
vypadol. Líška ho uchytila, zožrala a havrana 
vysmiala.  
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Prečiarkni nesprávne slovo. 

Havran a líška 

 Havran raz–rád kdesi uchytil kus syna-syra a vyletel na 
vysoký strom-stroj, aby ho tam v pokoji zobral-zožral. 
Zbadala to líška-lienka, dobehla pod strom a začala havrana  
chrániť-chváliť: 

   „Ó, milý-malý havran, aký si pekný, krátky-krásny.“ 

   Havran mal syr práve v zobáku. 

   „A kedy-keby si vedel ešte niečo rozprávať-rozpárať.“ 

   Havran chcel hovoriť, otvoril zobák, syr mu vypálil-vypadol. 
Líška ho uchvátila-uchytila, zožrala a havrana vysmiala.  

 

Očísluj poradie viet. 

Havran mal syr práve v zobáku.  

Zbadala to líška, dobehla pod strom a začala havrana  chváliť:  

„A keby si vedel ešte niečo rozprávať.“  

Havran raz kdesi uchytil kus syra a vyletel na vysoký strom, aby ho tam 

v pokoji zožral.  

„Ó, milý havran, aký si pekný, krásny.“  

Líška ho uchytila, zožrala a havrana vysmiala.  

Havran chcel hovoriť, otvoril zobák, syr mu vypadol.  



Prečítaj text ako najlepšie vieš. 

 

 

Havran a líška 

    

   Havran raz kdesi uchytil kus syra a vyletel na vysoký strom, 
aby ho tam v pokoji zožral. Zbadala to líška, dobehla pod strom 
a začala havrana  chváliť: 

   „Ó, milý havran, aký si pekný, krásny.“ 

   Havran mal syr práve v zobáku. 

   „A keby si vedel ešte niečo rozprávať.“ 

   Havran chcel hovoriť, otvoril zobák, syr mu vypadol. Líška 
ho uchytila, zožrala a havrana vysmiala.  
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