6

V Tatrách sa mi páči, aj keď ma
z toho chodenia niekedy boleli nohy.
Kamaráti Zajkovci sa vozili na
kolobežkách. Na čom sa ešte na horách
možeme odviezť ?
...........................................................

7

V Slovenskom raji bolo ako
na velikánskom ihrisku. Rebríky
a lanové mosty. Žijú tu aj
zaujímavé zvieratá, zisti, aké.
...................................................................

8

V kúpeľoch sme si naozaj oddýchli.
Čľapkali sme sa v bazéne, kúpali
v bublinkách, šmýkali na šmykľavke.
Aké poznáš slovenské kúpeľné mestá?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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CESTOVATEĽSKÝ
DENNÍK
Meno

.......................

Ahoj, ja som Oliver. Viete, že na Slovensku
máme hrady a zámky, v ktorých naozaj
straší? Boli ste už niekedy v naozajstnej
bani? Veziete sa radšej električkou po meste,
alebo stúpate lanovkou vysoko medzi oblaky?
Pridajte sa ku mne, vyrážame na potulky
Slovenskom.

1

Bývame na najvyššom poschodí
v paneláku. Zajtra vyrážame na cesty.
Balíme. Tato vypeká palacinky.

3

Zakrúžkuj, v akom dome bývaš ty!

Navštívili sme ozajstnú starú baňu.
Teraz je z nej múzeum. Pri vstupe
sme všetcia dostali špeciálne oblečenie.
Vieš, aké?:
...................................... a ......................................

4

2

Hlavné mesto Slovenska je Bratislava.
Je tu pekne, aj keď trochu hlučno.

Z akého materiálu sa stavali
domčeky - drevenice?

Bol si už na Bratislavskom hrade? Kolˇko má
vežičiek?

..............................................

Vieš, že v niektorých dreveniciach
bola podlaha len z udupanej hliny?

............................................................................

Poznáš ešte nejaké mesto, ktoré má hrad?
..................................................................

Aké dalšie hrady poznáš?

V Múzeu slovenskej dediny sa mi
veľmi páčilo. Domčeky - drevenice
vyzerali ako z čokolády. Ochutnal
som aj medovníčky.

5

Milujem kúpanie! Zastaviť sa pri
obrovskej vode, čo sa volá Liptovská
Mara, bol výborný nápad.

...........................................

Tato pre nás požičal v požičovni vodný
bicykel. Aké máš rád vodné športy?

...........................................

........................................

...........................................

