
3

Milí siedmaci!

Skončili sa vám prázdniny, a vy sa znovu stretáte v škole s priateľmi, s učiteľmi. 
K priateľom, s ktorými sa budete často stretávať v tomto školskom roku, patrí aj 
táto učebnica.
Bude sa s vami rozprávať o vašom materinskom jazyku. Niekedy vám poradí, aby 
ste sa pozreli do Krátkeho slovníka slovenského jazyka alebo do iných slovníkov, 
príručiek, ba aj do novín a časopisov. Tým si rozšírite slovnú zásobu, oboznámite 
sa s mnohými výrazmi, ktoré vám boli doteraz neznáme. Zopakujete si gramatic-
ké vedomosti z predchádzajúcich ročníkov, poučíte sa o slovesách, o neohybných 
slovných druhoch, o vetnej stavbe, o správnej výslovnosti a o pravopise. Vaša 
práca sa bude skladať z drobných úloh a cvičení, až napokon zostavíte dobrý, 
obsahovo i jazykovo hodnotný slohový celok. Ak budete svedomite riešiť rozličné 
úlohy z tejto učebnice, získate návyk rozumne uvažovať, vyberať si a rozlišovať, 
čo je dôležité.
V učebnici máte aj obrázky. Tie dopĺňajú učebný text a pomáhajú vám pochopiť 
alebo precvičiť učebnú látku. Kedykoľvek učebnicu otvoríte, myslite na to, že 
vám chce povedať čosi nové, že vás chce poučiť a ukázať vám krásy jazyka, kto-
ré ste si doteraz nevšimli.
Pracujte teda po celý školský rok s chuťou a radosťou, aby ste svedomitou prá-
cou dosiahli dobré výsledky.
V učebnici sa budete stretávať s týmito obrázkovými pokynmi:

Diktát

Zapamätajte si!

Zopakujte si!

Čitajte!

Poznámka

Zasmejte sa!

Defi nícia!

Úlohy!
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Upevňovanie vedomostí 
z predchádzajúcich ročníkov

Viete pomenovať veci na obrázku spoločným názvom?

2. Prečítajte vety a vysvetlite v texte význam slov rovnakého znenia – ho-
    moným.

Babka nevidela dobre na jedno oko. Na rybárskej sieti sa roztrhlo oko. Hre-
beňom si češem vlasy. Po dvore si vykračuje kohút s červeným hrebeňom. 
Cesta bola veľmi úzka. Na cestu som dostal od mamičky peniaze. V košatej 
korune lipy hniezdili vtáci. V múzeu sme si pozreli kráľovskú korunu. Zuzka 
si uplietla šál z čistej vlny. Pri búrke sa na jazere tvorili vysoké vlny.

tepláky, tričko, cvičky, trenírky, lano, hrazda, žinenka, kruh, ruža, narcis, 
tulipán, nezábudka, mlieko, chlieb, cukor, mäso, gaštan, jabloň, breza, ly-
žica, nôž, vidlička, kladivo, kliešte, nožnice, vysávač, chladnička,hrianko-
vač, vlak, lietadlo,autobus, hrad, kostol, múzeum

1. Pomenujte spoločným názvom veci, ktoré patria k sebe.
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3. Tvorte vety so slovnými spojeniami: 

  zvädnutý list, srdečný list, vytrhnutý list
  slonie ucho, ucho na hrnci, ucho na ihle
  kohútik vodovodu, kohútik na puške

4. K uvedeným slovám pridajte slová opačného významu.
    Utvorte dvojice viet.

smiech  -
chladno -
tma -

koniec -
sýty -
mladý -

blízko - 
teplý -
veľa -

hore -
zima -
deň -

5. Nahraďte slovo pekný iným prídavným menom, ktorý má podobný
     význam. Vety napíšte do zošita. 

Dostala som pekné šaty. Majú pekný golie-
rik a sú ozdobené peknými gombíkmi. Vy-
požičala som si peknú knihu. Prežívam nad 
ňou pekné chvíle. Vybrali sme si pekný deň 
na výlet. Celý výlet bol pre nás pekným zá-
žitkom. Sestra mi ukázala webovú stránku 
s peknými zábermi o Tichom oceáne.

6. Utvorte zdrobnené podstatné mená
    odslov: stroj, medveď, voz, váza, re-
     ťaz, metla.

7. Utvorte zveličené podstatné mená od
     slov: skala, strom, auto, jama, chlap.
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9. Vysvetlite význam nasledujúcich slov.

vkus – nevkus
vinný – nevinný
záujem – nezáujem

znelá – neznelá
čítať – nečítať
úroda – neúroda

priateľ - nepriateľ
skutočná - neskutočná
varená - nevarená

Slová použite vo vetách.

Prečítajte text nahlas. Dbajte na správnu výslovnosť.

Ak vyslovíme slovo Dunaj, mnohí si predstavia širokú, pokojnú hladinu, po 
ktorej pomaly premávajú väčšie či menšie lode. Len málokto si spomenie 
na to, že Dunaj už po tisícročia začína svoju dlhú púť ako bystrá riečka v 
Čiernom lese, odkiaľ znáša štrk, bahno i kusy 
dreva. Keď príde k nám na nížinu je z neho 
už obrovská rieka, ktorá tu skladá svoje bre-
meno, vytvára ostrovy, nánosy. A veru nie je 
vždy pokojná. Na jar často prichádza  s huko-
tom, jeho špinavé vlny zaplavia okolie. Keď 
sa opäť upokojí a voda sa postupne vráti do 
koryta, necháva po sebe tri-štyri centimetre 
hrubú vrstvu úrodnej zeme. Potom pokračuje 
vo svojej púti k moru a nezastavia ju ani lesy, 
ani skaly, všade si vyhĺbil koryto.

1. Vyhľadajte v texte podstatné mená a povedzte, podľa ktorého vzoru sa
    skloňujú.
2. Dokážte, že sa prídavné mená gramaticky zhodujú s príslušným podstat-
    ným menom.
3. Odôvodnite pravopis podstatných mien Dunaj, Čierny les.

darovať

kosiť

šiť

kresliť

sypať

strihať

8. Utvorte nové slová pomocou predpony
     ob-, od-, nasledujúcich slovies. 
     Slová s pred-ponou použite vo vetách.

priateľ - nepriateľ
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Pozorne si prečítajte text. Potom ho podľa diktovania napíšte do zošita.

Povetrím letel motýľ a Paľko ho už väzní pod čapicou. Broskyne majú na 
kožke jemnučké zamatové chĺpky. Ťažba zlata má bohatú históriu. Jožko 
pomáhal otcovi opravovať bicykel. Po pažiti sa rozišli biele husi. To nie je 
taká obyčajná vec. A zrazu vysvitlo, že som sa mýlil. Tichý vetrík sa premenil 
na silný víchor.

Zasmejte sa!

- Pán učiteľ, barometer klesol.
 -  O koľko Miško?
- Asi o meter a celý sa rozbil.

1. Povedzte v správnom tvare podstatné mená v zátvorkách.

Túto (kniha) som dostala od (Evka) na narodeniny. Zapísal som sa do hu-
dobnej (škola). Musím sa viacej venovať (matematika). Na (kúpalisko) bolo 
veľa (ľudia). Vo (vlak) už nebolo miesto na sedenie. Na (strecha) domu se-
dia holuby. Pochválil som sa (otec) dobrým (vysvedčenie). Čo chceš kúpiť 
v (obchodný dom)? Nestoj už toľko pred tým (zrkadlo). V (časopis) Priateľ sú 
zaujímavé (článok). Ja sa nebojím (zubný lekár).

4. Podľa ktorého vzoru skloňujeme podstatné meno tisícročie?
5. Čo znamenajú slová: púť, štrk, bahno, bremeno po maďarsky.
6. Nájdite v texte zámená.
7. Nájdite v texte číslovky.
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1. Povedzte podstatné mená v nominatíve plurálu.

murár
žiak
syn
sprievodca
brat

strýko
predseda
učiteľ
Slovák
rodič

2. Podstatné mená povedzte v akuzatíve. Kto koho má rád?

dirigent, huslista;  sestra, brat;  mladucha, ženích;  brat, brat;  bača, pes.

3. K pomnožným podstatným menám doplňte prídavné mená so správnou
    príponou.

4. Povedzte slovné spojenia v nominatíve plurálu.

zvädnutý kvet

pekný zážitok

múdry človek

prísny učiteľ

malý kľúč

sivý vlk

svieže ráno

horúci nápoj

šaty
plavky
džínsy

dvere
kachle
kúpele

Košice
Piešťany
dostihy

okuliare
nožnice
kliešte

narodeniny
Vianoce
raňajky

osýpky
kiahne
pľúca
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vysoké pohorie

čínske pero

špinavé umývadlo

župná knižnica

volejbalová lopta

šíre more

dobrá žiačka

spevavý vták

5. Rozlišujte významy slovných spojení. Odôvodnite ich pravopis a potom
    tvorte s nimi vety:

smelí orli – smelé orly,
diví vlci – divé vlky,

tvrdohlavé – tvrdohlavé,
barani - barany.

6. Stupňujte prídavné mená. Vysvetlite význam prísloví a porekadiel.

Čím je schod (vysoký), tým je pád (ťažký). (Múdry) ustúpi. (Blízka) košeľa 
ako kabát. (Dobrá) hodinka na rozmýšľanie ako rok na ľutovanie. (Zlé) kole-
so najväčšmi škripí.

7. Rozlišujte význam prídavných mien v prvom a  druhom stípci.

múdry človek
tvrdý materiál
drahé šaty
bohatý človek
prázdny tanier 

múdra myšlienka
tvrdá hlava
drahá mamička
bohatý výber
prázdna hlava

8. Utvorte osobné privlastňovacie prídavné mená.

otec – brat,
brat – priateľ,
teta – dcéra,
Ferko – sused;

sestra – kamarátka,
Eva – spolužiačka,
Hanka – brat,
mama – známa.

9. Tvorte vety s nasledujúcimi dvojicami zámen:

všetci – nikto;  niečo – nič;  nejaký – nijaký.
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10. Nahraďte vo vetách kratšie tvary zámen 
      dlhšími. Pozor na poradie slov!

Vzor: Netýka sa ťa to? Teba sa to netýka?

Nebojím sa ťa!
Povedz mi to!
Nepáči sa mi.
Nevidel som ťa.

Nechcel som ťa uraziť.
Musíš mi to prepáčiť.
Už som ti to povedal.
Nepozvali ma.

11. Spojte privlastňovacie zámená s vhodnými 
      podstatnými menami a utvorte s nimi vety.

moje, naše, tvoji, môj, naši, náš,tvoje, moja

priatelia, ruka, hodinky, brat,  rodičia, knihy, 
učiteľ, kabáty

12. Hovorte správne.
      Slová v zátvorke povedzte v pluráli.

Do obchodu prišli dvaja (chlapec). Prosím si 
štyri (rožok). Na poličke je šesť (kniha).
V našej triede je pätnásť dievčat a dvanásť 
(chlapec). Urodilo sa nám mnoho (jablko). 
Kúpil som desať (vajce) a kilo chleba.

13. Prečítajte vety číslovkami. Odôvodnite ich pravopis.

Pobalili sme knihy zo 7 políc. Uložili sme ich do 6 veľkých škatúľ. Na 1 polici 
sme zbadali ešte 20 kníh. S 9 škatuľami odviezli aj police.

Zapamätajte si!

14. Vymenované ustálené spojenia sa nedajú preložiť doslovne.
      Vysvetlite ich význam.

hovorí dve na tri;
kúpil za päť prstov;

prišiel päť minút po dvanástej;
nevie narátať ani do desať;
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Zasmejte sa!

Turisti v lese

 - Nevieš, kde vlastne sme?
 - Podľa mapy by sme mali byť na tom kopci oproti...

Žiaci (byť) unavení po celodennom výlete. 
Už (čakať), aby čím skôr (môcť ísť spať). 
Gejza (zaspať) pri stole. Jeho dvaja kama-
ráti ho (zobudiť). Ale o desať minút už zase 
všetci (spať). Zajtra ich (čakať) ťažká túra.

Urobte jazykový rozbor príslovia:

Čo na srdci, to na jazyku.

1. Prečítajte vetu nahlas. Ktoré slová ste zdôraznili? 
2. Kde je hlavný prízvuk vo výrazoch na srdci, na jazyku?
3. Ako vyslovujeme písmená –dc- v slove srdce?
4. Na akého človeka sa vzťahuje obsah (význam) príslovia?
5. V ktorom páde je slovo jazyk v prísloví ? 
6. Aké významy slova jazyk poznáte?
7. K akým slovám patrí slovo jazyk z hľadiska pravopisu?
8. Aké zámená sú v prísloví?
9. Akým slovným druhom je v tejto vete  opytovacie zámeno čo?

15. Slová v zátvorkách dajte do správneho tvaru.

Prečítajte text nahlas. Dbajte na správnu výslovnosť! Potom ho podľa 
diktovania napíšte do zošita! Dávajte pozor na písanie i/í – y/ý.

Veronika písala vždy zaujímavé slohy. Myšlienky jej ľahko prichádzali na um. 
Zvyčajne najrýchlejšie napísala slohovú prácu. Dnes prvýkrát píše sloh o 
jesennej prírode. Stromy sú už holé, vietor víri lístie po chodníkoch. Vrany 
priletujú z polí a hľadajú si potravu. Zima sa už blíži. V povetrí poletujú prvé 
vločky snehu. Pomaly sa začína stmievať. Počasie je nepríjemné, sychravé.
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Tvaroslovie

Slovesá

Život nám prináša veľa príležitostí, 
keď chceme svojim najbližším pripra-
viť krásne a nezabudnuteľné chvíle. 
Ako môžeme vyčariť slávnostnú náladu 
k oslavám narodenín, menín či iných 
sviatkov? Pekne a slávnostne prestre-
tým  stolom iste milo prekvapíme svo-
jich blízkych. Na čo pritom nesmie-
me zabudnúť? Stôl prikryjeme bielym 
obrusom, prípadne obrusom jemných 
pastelových farieb. Na prikrytý stôl 
kladieme plytké taniere na mäso a prí-
lohy a na ne položíme hlboké taniere 
na polievku. Po ľavej strane taniera položíme vidličku, po pravej strane nôž 
a lyžicu. Nad tanier umiestnime dezertnú lyžičku. Poháre postavíme vpravo 
šikmo od taniera. Ak sa podáva aj šalát alebo kompót, misku ukladáme na 
ľavú stranu hore od taniera. Servítku kladieme na tanier alebo k ľavej strane 
taniera pod vidličku. Doprostred stola môžeme položiť svietnik so sviečkami 
alebo vázu s kvetmi.

ží idličk j t ôž

1. Prečítajte text nahlas a vyhľadajte vo vetách slovesá.

Ako stolovať

Slovesá tvoria jeden z najdôležitejších slovných druhov. Vo vete majú 
významné postavenie. V slovenčine je veta bez slovesa zriedkavá.

Slovesá sú plnovýznamové slová. Sloveso je ohybný slovný druh, kto-
rým sa vyjadruje činnosť dej alebo stav, alebo zmena stavu. 

Plnovýznamové slovesá
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1. Vyhľadajte v texte slovesá.

Ako tak pozorujem okolie rybníka, naraz len zazriem vo výšavách orla. Vtom 
sa stalo niečo, čo som neočakával. Orol prestal krúžiť, ešte viac roztiahol 
krídla a kĺzavým letom sa zniesol rovno nad rybník. A už vidím orla na vode. 
Len teraz badám, aká je to ozruta.

(Podľa Ruda Morica)

2. Vyhľadajte  texte slovesá a určte, ktoré sú stavové a ktoré sú činnostné.

Všade dookola sa belie sneh. Spod neho vy-
rastajú biele kvety. Na jar sa zrazu objavia 
po krutej zime v pustom lese. Ich príchod 
ohlasuje jar. Sneh mizne, zima odchádza. 
Drobné zelené lístočky sa nevzdávajú ná-
deje. Začínajú všetko odznova Buďte ako 
snežienky, nikdy sa nevzdávajte.

3. Utvorte vety s nasledujúcimi slovesami: zelenať sa, vyvíjať sa, kvit-
    núť, rozpúšťať sa, rásť.

Plnovýznamové sú všetky činnostné a stavové slovesá, napríklad: rúbať, 
bežať, chradnúť, mrznúť.

Vo vete je sloveso obyčajne prísudkom. Na činnostné slovesá sa pýtame 
otázkou: Čo robí? – číta, robí, tancuje. Na stavové slovesá sa pýtame 
otázkou: Čo sa deje? – belie sa, rastie, tučnie, starne.

Základný tvar slovies sa volá neurčitok. Nevyjadruje osobu, číslo, čas 
ani spôsob. Neurčitok je v slovenčine zakončený na hlásku – ť, napríklad: 
jesť, spať, písať, mrznúť.
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1. Vyhľadajte vo vetách neplnovýznamové slovesá.

Chcem byť lesníkom. Otec je chorý. Začí-
nam sa lepšie učiť. Peter sa prestal smiať. 
Musíš viacej cvičiť. Hneď chcem odísť. Sta-
rý otec bol baníkom.

2. Rozlišujte slovesá. Tvorte s nimi vety.
    Odôvodnite pravopis slovies.

biť (sa)
bijem sa o prvé miesto
rozbil som pohár
nebudem sa biť

byť
ja som
bol som
budem

Neplnovýznamové (pomocné) slovesá

Niektoré slovesá nemajú samostatne úplný význam. Voláme ich ne-
plnovýznamové (pomocné) slovesá. Také sú napríklad: byť, bývať, 
stať sa, stávať sa, môcť, chcieť, musieť, smieť, začať, začínať, 
prestať, zostať.
Tieto slovesá majú úplný význam len vtedy, keď sa spájajú s inými 
slovnými druhmi: musím urobiť, chcem povedať, zostanem doma.

Tvary pomocných slovies byť, bývať, stať sa, stávať sa, (z)ostať na-
zývame aj sponové slovesá, lebo spájajú vo vetách podmet s mennou 
časťou prísudku.

Napríklad:

Kvety sú pekné.
Otec sa stal majstrom. 

Ondrej je žiak siedmej triedy.
Trieda zostala čistá.



15

Pozorne prečítajte text a potom ho napíšte podľa diktovania do zošita.

Janko sa pretvaroval, že ho nič nebolí. V povetrí sa mihol vták. Tono a 
Juro sa stavili, že písomka dnes nebude. Chlapci dopili džús a odišli. Pred 
jedlom si umy ruky! Včelár vyberá med z úľa. Nábytok nakládli do auta a 
odišli. Zuzka si už v novej škole zvykla.

Zasmejte sa!

- Marek, ty si bol v lete v Taliansku?
 - Áno, spolu s rodičmi.
 - A je pravda, že má tvar čižmy?

Zvratné a nezvratné slovesá

Všimnite si vyznačené slovesá a povedzte, či ich 
môžeme používať aj bez  zvratného –sa, -si.

Narodila sa nám malá sestrička. Spýtal 
som sa mamičky, ako ju pomenujeme. Volá 
sa Zuzka, povedala mama. Keď sa malá vy-
spala, milo sa na mňa usmiala. Divil som 
sa, ako hlasne džavotala. Sestrička sa mi 
veľmi páčila. Obľúbil som si ju. Zaumienil 
som si, že ju budem chrániť, aby sa jej nič 
zlého nestalo.

Zvratné slovesá sú tie, pri ktorých stojí zvratné zámeno sa alebo si: 
 smiať sa, oddýchnuť si.
 Nezvratné slovesá stoja bez zvratného zámena sa, si: volať, šiť, letieť, 
bývať.
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Zvratné slovesá rozdeľujeme do dvoch skupín.

V prvej skupine sú stále zvratné slovesá. Bez zvratného zámena sa 
alebo si sa nevyskytujú. Napríklad: báť sa, starať sa, narodiť sa, za-
pamätať si, ľahnúť si.

V druhej skupine sú zvratné slovesá, ktoré majú úplný význam aj bez 
zvratného sa alebo si. Napríklad:

Zapamätajte si!

učiť sa - učiť,
kúpiť si - kúpiť,

spievať si - spievať,
obliekať sa - obliekať.
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Zvratné zámeno sa, alebo si tvorí so slovesom jeden významový celok.
Sloveso sa vo vete obyčajne spája s určitým pádom podstatného mena,
to je slovesná väzba.

Napríklad:

venovať sa   niekomu / niečomu  datív
báť sa          niekoho / niečoho    genitív
naľakať sa   niekoho / niečoho    genitív
vidieť          niekoho / niečo       akuzatív

Zapamätajte si!

smiať sa
páčiť sa
čudovať sa
mýliť sa
blýskať sa

narodiť sa
ponáhľať sa
zotaviť sa
zapamätať si
umieniť si

sadnúť si
ľahnúť si
uvedomiť si
zmrákať sa
trblietať sa

topiť sa
stať sa
dívať sa
báť sa

Tieto slovesá majú len zvratnú formu:

1. Použite dvojice slovies vo vetách a vy-
    svetlite ich rozdielny význam.

čistiť  -  čistiť sa
hnevať  -  hnevať sa
trápiť  -  trápiť sa

spievať  -  spievať si
obuť  -  obuť sa

deliť  -  deliť sa
otvoriť  -  otvoriť sa

kúpiť  -  kúpiť si
učiť  -  učiť sa

umyť  -  umyť sa

2. Utvorte vety so slovesami:

obujem si, oblečiem si, zapamätám si, kú-
pim si, pripravím si, uvarím si, prečítam si.



18

3. Tvorte zvratné slovesá od slovies: černieť, lepiť, mrviť, plašiť, tešiť.

Utvorené slovesá povedzte aj po maďarsky.

4. Vyhľadajte vo vetách zvratné slovesá a povedzte ich neurčitkovú formu.

Za jarnej noci sa trblietajú hviezdy na oblohe. Deti sa hnevajú, že nemôžu 
ísť von.  V zime sa skoro zmráka. Voda v jazere sa ochladila. Dívam sa na 
fotografi u priateľa. Dvere sa otvorili a do izby vošla stará mama. Trápim sa s 
úlohou z matematiky. Teším sa, že zajtra prídeš.

Slovesný vid

Dokonavé a nedokonavé slovesá

Paľko dobehol domov zo školy celý zadych-
čaný.

- Mama, kde sú tie noviny, ktoré otec večer
  čítal?

- Myslím, že ich už prečítal a odložil do ko-
  mory.

- A čože ich tak zháňaš? – spýtala sa mama.

- Vieš, chlapci v škole hovorili, že je v nich-
  článok, ktorý napísal náš pán učiteľ mate-
  matiky o mikropočítačoch.

- Počkaj chvíľu, hneď prihrejem obed, iste si 
 už vyhladol a potom ti tie noviny pohľadám.

- Dobre, mamička, ja sa zatiaľ naučím túto
   krátku básničku.

Gramatická kategória slovies




