Motto

„ . . .Život náš my úplne postaviť môžeme
v náreèí našom vlastnom, lebo ono je nám
najbližšie... Ono má k srdcu i mysli našej
prístup a v òom sú i myse¾ i srdce naše
najotvorenejšie...
Je naša slovenèina prekrásne ustrojená,
v tvorení rozmanitá a v zvukoch jadrná . . .“
¼udovít Štúr

Milí žiaci!
Ovládať reè predkov je našou povinnosťou, veï v reèi sa
prejavuje kultúra èloveka a národa.
Vieme, že si chcete dobre osvojiť spisovnú slovenèinu.
V tom vám pomôže i táto uèebnica so svojimi úlohami. Rôzne
zvýraznenia textu u¾ahèia Vašu prácu. Dôležité pravidlá
sú farebne vyznaèené. Previerka vedomostí Vám pomôže
kontrolovať získané vedomosti.
Nijaká uèebnica však sama neuèí. Treba ju brať do ruky,
riešiť jej úlohy svedomito a zodpovedne. Želáme Vám, aby
ste sa cítili vždy príjemne, keï budete s òou pracovať.
Autorka
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ON

OPAKOVANIE-UPEVÒOVANIE
UPEVÒ
UPEV
ÒOVA
POZNATKOV
Z NIŽŠÍCH
ROÈNÍKOV
IŽŠÍCH
ŽŠÍCH
H ROÈN

KTO BÝVA V PÍSACOM STROJI?
Atrament býva v mojom pere, len tak, zadarmo. Za byt a stravu mi píše rozprávky.
A tlaèené písmenká si zasa bývajú v mojom písacom stroji. Správajú sa ticho a
slušne . . .
Písmenká sú vlastne stopy na papieri. Každý, kto má nápad, môže si ho hneï
zapísať. A už má stopy – slová poskladané z písmeniek, ktoré ho vždy privedú
na zaèiatok cesty. Len ich treba preèítať . . .
Mnohí starí majstri rozprávkari nevedeli èítať ani písať. Rozprávky si vymýš¾ali a
¾udia sa ich uèili naspamäť. Hovorili si ich medzi sebou, a tak ich šírili z úst do úst
ako ohienok.
Stovky rokov sa takto rozprávali rozprávky po celom svete. My dnes máme ceruzky, atrament, veèné perá, písacie stroje, no èi sme preto lepší rozprávkari ako tí
majstri pred nami – neviem, neviem . . .
Poznáme všetky písmenká, pohadzujeme nimi na stranách knižiek ako
loptièkami.
Aj my by sme chceli zapáliť ohníky – aby sa naše rozprávky medzi ¾uïmi èítali,
šepkali, rozprávali ïalej.
Neviem, neviem . . .
Poznáme všetky písmenká, no písmenká sú potvorky.
Strašne vééééééééééé¾a sa dá nimi povedať.
Ale písmenká nie sú vždy dobrí kamaráti.
Niekedy s nimi môžeš robiť, èo chceš,
ne
po
ve
dia
NIÈ.
pod¾a Viliama Klimáèka

4

30402 1 szlovak 9.6 aug 18.indd Sec1:4

8/18/09 11:40:45 AM

Úlohy
1.

Nájdite v Klimáèkovom texte vety, ktoré predstavujú obrázky. Preèítajte vety
nahlas.
ä
è

ý

à

š

2.

Všimnite si takmer rovnaký význam slov: slušne, zdvorilo, poriadne, vyhovujúco, hodne, vychovane, solídne, korektne, seriózne.
V akom kontexte by ste ich použili? Povedzte s nimi vety.

3.

Hovorte o vzniku rozprávok vetami preèítaného textu.

4.

Zistite, èi sú správne všetky nasledujúce tvrdenia. Nesprávne tvrdenia opravte.
Atrament býva v písacom stroji.
Starí majstri písali rozprávky.
Slová sú poskladané z písmeniek.
Písmenká sú vždy dobrí kamaráti.
My máme ceruzky, atrament, veèné perá, písacie stroje.
¼udia sa uèili rozprávky naspamäť.
Dnes sa šíria rozprávky z úst do úst.

5.

Porozprávajte príbeh z vlastného života. Charakterizujte ho nasledujúcimi
tvrdeniami z Klimáèkovho textu:
„...písmenká ... vždy privedú na zaèiatok cesty...“
„...strašne ve¾a sa dá nimi povedať, ale...“
„písmenká sú potvorky...“
„písmenká nie sú vždy dobrí kamaráti...“
„písmenká nepovedia niè...“

5
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Píšte! Pracujte do zošita!

6.

V texte nájdete odpovede na otázky. Napíšte si ich do zošita.
Ako platí atrament spisovate¾ovi? Ako sa správajú tlaèené písmená? Èo nevedeli starí rozprávkari? Ako vznikali dakedy rozprávky? Ako ich šírili ¾udia
medzi sebou? Èo všetko my dnes máme na písanie rozprávok? Èo robíme s
poznanými písmenkami?

7.

Písmenami sa vlastne zaèína tvorba každého diela. Nájdite èasť, ktorá obsahuje
predošlé tvrdenie a vpíšte si ju do zošita.

8.

V ústnom prejave èasto tvrdíme alebo popierame. Tvorte vety so slovami:
poviem – nepoviem, šepkaj – nešepkaj, rozprávajú – nerozprávajú, krièia –
nekrièia, môžete – nemôžete, chceme – nechceme.

9.

Autor hovorí, že aj dnešní spisovatelia by chceli „zapáliť ohníky“. Napíšte, ako
si vysvet¾ujete slová z básne „Po veèeroch“ od Gregora Papuèka:
...Po veèeroch
chcem zazvoniť slovami,
aby ste mi naveky nezaspali...
...Po veèeroch
chcem, aby horeli lampášemoje slová, aby ste videli...
ako pod tieòom vašej tmy
snívam o vás...

10. Rozprávky sa dávno uèili ¾udia naspamäť. Aj dnes je osožné vedieť naspamäť

ve¾a vecí. Iste ste si z nich uložili aj vy dobrú èasť do pamäti. Napíšte odpovede
na otázky:
Konštantín a Metod kedy prišli na územie Ve¾kej Moravy? Ako znie Newtonový zákon? Aké podnebné pásma rozoznávame na Zemi? Èo je rozdiel medzi
štvorcom a štvoruholníkom?

Z A PA M AT Ä J T E S I
Pracovať sa uèíme pracovaním, písať písaním a hovoriť hovorením.
Jan Amos Komenský

6
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HF

HLÁSKOSLOVIE
LOVIIE
E (FO
(FONETIKA)

Hláska a písmeno
Hláska je najmenšou nedelite¾nou jednotkou zvukovej stránky ¾udskej reèi.
Napísaná hláska je písmeno. Písmená sú usporiadané v abecede.
V slovenskej abecede nájdeme 46 písmen.
21

jednoduchých písmen:
a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z;

2

písmená s bodkou: i, j;

3

zložky: dz, dž, ch;

8

písmen, ktoré píšeme s dåžòom: á, é, í, ó, ú, ý, å, à;

7

písmen, ktoré píšeme s mäkèeòom: è, ï, ¾, ò, š, ť, ž;

1

písmeno s dvoma bodkami: ä;

1

písmeno s vokáòom: ô;

3

písmená používané v cudzích slovách: q, w, x.

V slovenskom pravopise je každá hláska oznaèená osobitným písmenom a každé
písmeno zvyèajne oznaèuje jednu hlásku. Výnimkou sú hlásky: ch, dz, dž. Opaènú
výnimku tvoria písmená: i, í, y, ý.
V slovenskej abecede nájdeme aj rozlišovacie znamienka:
dvojaký mäkèeò: ¡ (èo, o òu, nuž ), ' (h¾a, veï, dieťa); vokáò: ˆ (kôò, tôòa, skôr) a
dvojbodku: ¨ ( päť, mäso, smäd).
Úlohy
1.

Vymenujte hlásky, ktoré píšeme v slovenèine inak ako v maïarèine!

2.

Povedzte, aké písmeno chýba z uvedených slovných spojení:
dobrá pam-ť, všetko pozm-niť, nenávidím p-tolizaèstvo, P-trova kniha, p-ťramenná hviezda, chodíme v-dno, ruže v-dnú, nev-dza kvitne

7
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3.

Urète hlásku, ktorá spôsobila rozdiel vo význame.

I.

a) . las sa mu zastavil v hrdle.
b) . las ho šteklí v hrdle.

II.

a) Z obl . ku padá dážï.
b) Z obl . ku spadol kvetináè.
c) Z obl . ku mu zostali len nohavice.
d) Z obl . ku nakreslil celý kruh.

III.

a) Zave . te ten obraz na stenu.
b) Zave . te ma k lekárovi.

IV.

a) Nevedel, že tie hodiny tak hlasno t . kajú
b) Nevedel, že si tí dvaja už t . kajú.

4.

Vyslovujte úplné vety a zapamätajte si ich!
...sú najmenšie zvuky.
Napísaná hláska je....
Slovenská abeceda má... .
...sú usporiadané v abecede.

5.

Vymenujte hlásky, ktorými sa rozlišuje význam slov:
veda - voda – vada
lej! – len – les – let – lev
me¾ – med – meè – mech
Píšte! Pracujte do zošita!

6.

Doplòte vety. Použite výrazy z úlohy 5.
Ani ... kvapku nevy..., lebo doma bude v... . Mladý a silný ... bežal v hustom ...
a preskoèil tam teèúcu ... . K tomu, aby èlovek mohol skúsiť, èo je ..., dopomohol mu aj ... Rýchlo mi na... za hrnèek maku a potom mi k nemu primiešaj me...
Vojak sa liezol po zemi, na pleci mu visel prázdny ..., ale svoj ... zo zranených
rúk nepustil.

8
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6.

Akej národnosti boli osobnosti,
ktoré vidíte na obrázkoch?
Odpovede napíšte aj po
slovensky aj po maïarsky.

7.

Prepíšte èíslice na èíslovky:
Moja babka porodila 9 detí a mala 90 rokov, keï som sa ženil. Ja som bol vtedy práve 25 roèný. Naša rodina bola tiež viacdetná, moji rodièia vychovávali 5
detí. Môj najmladší brat práve dovàšil 5 a starší 15 rokov. Chystali sme sa naozaj na ve¾kú svadbu, veï len príbuzných bolo až-až... No, a moje sestry, jedna
17, druhá 19 roèná, svojou krásou vábili mládencov. Tí prišli aj bez pozvánky.
Pravda, nie ako hostia – k stolu, len pod okno, do dvora, okolo záhrady...Veru,
bolo tam možno aj 500 duší.

8.

Èo vidíte na obrázkoch? Napíšte aj po slovensky aj po maïarsky!

9
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Tieto len po slovensky!

TVORENIE HLÁSOK
Správna výslovnosť je dôležitá pre jasnosť a zrozumite¾nosť reèi. Kmitanie èastíc
vzduchu pri prechode reèovými orgánmi vnímame ako zvuk.
Vyslovte hlásky e, i, u, potom è, t, p. Zbadali ste, že prvé zneli zvuène ako tóny a
druhé tupo ako šumy.
Samohlásky (vokály) sa tvoria vo¾ným prechodom vzduchového prúdu ústnou
dutinou bez premáhania prekážok. Znejú ako tóny.

Spoluhlásky (konsonanty) sa tvoria pri preniku vzduchového prúdu reèovými
orgánmi tak, že premáhajú rôzne prekážky.
Znejú ako šumy.

Úlohy
Vyslovujte správne:
Dovtedy chodí džbán po vodu, kým sa nerozbije. (Nie: hodí!)
Chudobnému aj z hrnca vykypí. (Nie: hudobnému!)
H¾adí ako hrom do buka. (Nie: hladí!)
Na ¾anovisko sa nedostaneš lanovkou.
¼adový hokej sa nehráva ladnými pohybmi.
Veèer chlapci prichádzajú, budú sa hrať hádzanú
Z chuti sa naveèeral. Pracoval v huti.
Z ¾anových vlákien urobili ¾anový rebrík.
Pohladkal jej ¾anové vlasy.

10
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Píšte! Pracujte do zošita!

Uhádnite príslovia a zapíšte si ich do zošita!
(Chýbajú v nich samohlásky a dvojhláska.)
P_m_l
J_blk_
R_è

ï_l_j
n_p_d_
s_

z_jd_š.
ï_l_k_
h_v_r_,

_d
chl_b

str_m_.
s_

j_.

SAMOHLÁSKY (VOKÁLY)

krátke:

a, e, ä, i, o, u, y

dlhé:

á, é,

Môžu byť
í, ó, ú, ý

Dåžka samohlások mení význam slov. Dåžkou sa dá zmeniť aj slovný druh. (Aj
mäkèením spoluhlások sa rozlišuje význam slov.)
Hlásku ä môžeme smelo vysloviť ako maïarské (otvorenejšie ako slovenské) e.
Píšeme ju v niektorých slovách po perných a pernozubných spoluhláskach: b, p,
m, v. Vyskytuje sa zväèša v základe slov. Zriedkavo aj v príponách. V predponách
sa ä nepíše.
Úlohy
1.

Vysvetlite význam vyznaèených slov.
V dunajskom prístave pristála loï. Skupinu dospelých èakala mládež. Boli to
deti vystupujúcich rodièov. Z nich jedno malo ve¾a kvetín, druhé málo. Peter sa
prihovoril Betke: „Pozri, rad je ešte dlhý. Kým sa naši rodièia dostanú k nám,
ja ti rád dám z mojich ruží. My ich máme v záhrade ve¾a. Daj aj ty tvojej mame
kyticu kvetov.

2.

Vysvetlite význam uvedených slov. Odpovedzte na otázky.
a) Ktorými samohláskami sa rozlišuje význam dvojíc:
mätiem – metiem, najmä – najme, svetom – svätom
b) Èo je spoloèné vo význame nasledujúcich slov:
bábä, žriebä, holúbä
11
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c)

Po akej spoluhláske nasleduje samohláska ä? Vysvetlite význam slovných spojení.
èistuèké bábätko, mädlil si ruky, športový päťboj, odkväcol na stolièku, výrobky
mäsopriemyslu, pästný zápas, rozopäl si kožuch, tvár mu zmäkla, úpätie svahu, napätie sa zväèšilo, pätolizaèstvom získané, ohromný zmätok, vyspätkoval
z kancelárie, deväť otvorov, hladné holúbä, belasá nevädza, roztopašné žriebä,
klopkanie opätkov.

3.

Zmeòte slovné druhy. Z podstatného mena utvorte sloveso, z prídavného mena
príslovku. Vyslovte novovzniknuté slová.
náplò, príprava, náraz, vstup, hanba, slovenský, podstatné, priate¾ský, dobré,
moderný, príjemný
Píšte! Pracujte do zošita!

4.

Napíšte vety o obrázkoch! Pamätajte si dåžku samohlások v „podobných“
slovách.

12
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5.

Doplòte slová a zapamätajte si ich pravopis.
Rastlina v...dne bez vody. Ranu obviažeme obv...zom. B...žec beží rýchle. M...
siar nežije len v dedine, ale aj v m...ste. Pozrel si ho od hlavy až po p...tu, aby
sa naòho pam...tal.
SPOLUHLÁSKY (KONSONANTY)

Miesto artikulácie má význam hlavne pri výslovnosti niektorých – v maïarèine
nejestvujúcich alebo odlišných – hlások (¾, ch, h, à, å). Mäkkosť spoluhlások je
dôležitá pre pravopis.
tvrdé: d, t, n, l, g, k, h, ch
Spoluhlásky sa delia na:

mäkké: ï, ť, ò, ¾, dž, è, ž, š, dz, c, j
obojaké: b, f, r, m, p, s, v, z

Pod¾a miesta artikulácie spoluhlásky môžu byť:
perné

b , p, m

pernozubné

v, f

prednoïasnové

d, t, n, s, z, c, dz

zadnoïasnové

è , d ž , š , r, l

tvrdopodnebné

ï, ť, ò, ¾, j

mäkkopodnebné

g, k, ch

hrtanové

h

Spoluhlásky : l, å sa volajú aj bokové, laterálne
alebo spolu so spoluhláskami: r, à vibranty.

13
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Úlohy
1.

Zistite, aká zmena nastala v koreni slov.
vták – vtáèí,
had – hadí,
rezať – reže,

2.

blcha – blší,
kåzať – kåže,
vrana – vrane

Vymenujte spoluhlásky, ktoré nepoužil autor v básni:
...Ešte zvuèí rodná pieseò
v dolinách i v horách,
oživela, keï i èasto
zmietala sa chorá.
Ešte znejú rodné slová
na tej Dolnej zemi,
tam, kde horí vaša viera,
èo tak blízki ste mi....
Alexander Kormoš: Blízki ste mi

Píšte! Pracujte do zošita!

3.

Napíšte vety so zmenenými slovami z úlohy 1.

4.

Vypíšte si do zošita všetky spoluhlásky prvých dvoch riadkov básne „Blízki ste
mi“ a urète ich miesto artikulácie.

5.

Vypíšte spoluhlásky z nasledujúcich riadkov ¾udovej piesne :
Limbora, limbora, zelená limbora...
Padajú oriešky do našého dvora
Dokážte, že ste našli príklady na všetky artikulaèné miesta. Zapíšte si, ko¾ko
perných, pernozubných, prednoïasnových, zadnoïasnových, tvrdopodnebných, mäkkopodnebných a hrtanových spoluhlások ste našli. (Pomôcka: zadnoïasnových je 11.)

14
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Previerka vedomostí
HLÁSKY - PÍSMENÁ
1.

Usporiadajte pod¾a abecedy
a - všetky uvedené slová
b - názvy miest,
c - názvy riek
Žilina, Bardejov, Zvolen, Váh, Bratislava, Dunaj, Trenèín, Hron, Hornád, Prešov
Maximálny poèet bodov: 3

2.

Vymeòte jednu hlásku a utvorte nové slovo:
sud, mak, vèela, kosa, prach, kaèka
Maximálny poèet bodov: 6

3.

Doplòte krátke a dlhé samohlásky.
Všetky kvety, èo m_me, dáme veèer m_me. Slovensk_ jazyk sa uè_me preto, aby
sme hovorili a p_sali spr-vne po slovensky. Tam, kde m_lo byť ve¾a, bolo m_lo. Keï
sme bol_ s Lenou u lek_ra, skr_kla: „Jaj, bol_!“ Aký tv_r mala vtedy jej tv_r? Zaiste
ubolen_ . Na to sa mus_m sp_tať Len_ . Som r_d, že v obchode neb_l dlh_ r_d.
Maximálny poèet bodov: 22

4.

Z daných viet vypíšte
a) po tri mäkké spoluhlásky

b) po tri tvrdé spoluhlásky

c) po tri obojaké spoluhlásky
Som jogurt. Vylial som sa na Martinov zošit. Mama pripravuje v kuchyni
svieèkovicu na smotane.
Maximálny poèet bodov: 9
5.

Z hlások l, s, e, v, a, d, n utvorte plnovýznamové slová.
Maximálny poèet bodov: 15

6.

Doplòte chýbajúcu hlásku:
_ibu¾a, cu_inec, kra_ina, v má_i, rod_na.
Maximálny poèet bodov: 5
Maximálny poèet bodov: 60

15
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Slabika

CHLIEB, MLIEKO, ZEMIAKY
Chlieb rastie v pekáròach. Pekári dávajú cestové semeno do hniezd a strèia ich do
pece. Pretože je tam ove¾a horúcejšie ako v lete na poli, rastie ove¾a rýchlejšie ako
obilie.
A ešte sa aj opáli do hneda, lebo ho pekári vždy zabudnú natrieť krémom na opa¾ovanie.
***
A teraz èo viem o mlieku. Mlieko sa skladá z m, l, ie, k, o. Obsahuje jednu dôležitú
dvojhlásku a jednu tvrdú spoluhlásku. Preto keï zmrzne, je tvrdé. Je stredného rodu,
preto ho majú piť hlavne deti. Mlieko sa vyrába z bieleho prášku, ktorý dostať v obchode. Ten prášok sa môže dať aj kravám, ony z neho spravia mlieko tekuté. Ale to sa
robí len na dedine, u nás v meste, kde sú mliekarne, sa zaobídeme aj bez kráv.
***
A teraz o zemiakoch. Zemiaky sú zvláštny druh èerešní. Majú tranzistorové kvety a
rastú na smrekoch. Ale keï je na nich ve¾a šušiek a nemajú miesta, padajú a zarývajú sa nosom do zeme. Pod¾a zemiakov aj Zem dostala svoje meno. Zemiakov je
mnoho druhov: sú zemiaky peèené, varené i utláèané, volané tiež pyré. Zo všetkých
druhov zemiakov mám najradšej šunku.
***
Na doplnenie chcem uviesť jeden návrh: Všetci vieme, že sliepky znášajú surové
vajíèka. Pripraviť z nich nejaké jedlo trvá dosť dlho. Preto navrhujem sliepky najprv
uvariť, lebo varené sliepky budú znášať hneï varené vajíèka.
Pod¾a Milana Ferku
Všimnite si vyznaèené slová:
chlieb;
str – èia;
tran– zis – to – ro – vé,

ho – rú – cej – šie;
dl – ho;

mlie – ko;

ze – mia – ky;

Hlásky sme spojili do slabík.
Slabika je najmenšie spojenie hlások. Nosite¾om slabiky je v slovenèine samohláska, dvojhláska a slabièné spoluhlásky: l, å, r, à.
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Úlohy
1.

Hovorte o preèítanom texte. Povedzte, akú náladu vzbudil autor vo vás.
Odôvodnite, preèo.

2.

Spojte otázky s odpoveïami. Nájdete ich – pomiešané – v zátvorkách.
Kde je horúcejšie ako v lete na poli? Preèo sa opáli chlieb do hneda? Aké je
mlieko, keï zmrzne? Èo spravia kravy z bieleho prášku? Kedy padajú zemiaky zo smrekov? Pod¾a èoho dostala aj Zem svoje meno? Aké vajíèka znášajú
sliepky? Ako dlho potrvá pripraviť z vajec jedlo?
(je tvrdé, dosť dlho, lebo ho pekári zabudli natrieť krémom na opa¾ovanie,
surové, keï už nemajú miesta, pod¾a zemiakov, v peci, tekuté mlieko)

3.

Poznáte výrazy:
tlaèený, pritlaèení, tlaèenica, tlaèovka, tlaèenka, utláèaný.
Vyslovujte ich. Doplòte s nimi nasledujúce vety:
Dostali sme pozvánku na ..., kde boli sami novinári. Každému nám dali ... papier s otázkami. Vyplnili sme ho, ale odovzdať organizátorom vo ve¾kej ... sa
nám ho nepodarilo. Aj oni stáli ... k stene. Inak, boli sme už aj hladní. Doma nás
èakala vynikajúca ... Najedeným sa nám už ťažko uèilo o ... poddaných.

Píšte! Pracujte do zošita!

4.

Vynechajte všetky samohlásky zo slov: chalupa, siréna, veliký, koráb, varecha
(Jedno a zostane!) napíšte a vysvetlite význam nových slov. Použite ich vo
vetách.
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5.

Nájdite a vypíšte hlásky, ktoré sú nosite¾mi slabiky!
chlieb, zmrzne, strèia, šušiek, mliekarní, rýchlejšie, tmavopopo¾avý, tranzistorové, návrh, vieme, doplnenie, sliepky, znášajú, navrhujem, najprv, varené.

6.

Rozde¾te nasledujúce slová na slabiky:
noviny,
dedina,
žatva,

vzduch,
nechcel,
strojèek,

vyèísliť,
vlk,
vo¾ba,

zlozvyk, hory,
príklad,
osamelo, prst,
samohláska,
sudca,
zabaliť, však.

pastva,
svadba,

MÄKKÉ SLABIKY
Vonku sneží. Na oblôèik priletujú vtáèiky. Šikovne poskakujú. Èížik prefrndží popod oblok a odletí preè. Mládenci boli v háji. Prišiel medzi nich cudzinec. Pýtal sa
na okolitú krajinu.
Slabiky ci, èi, ši, ži, dzi, dži, ji sú mäkké: lieèiť, nožík, košík, džin, cibu¾a, medzi, krajina.
Aj de, te, ne, le, di, ti, ni, li sú mäkké slabiky, ale píšeme ich bez mäkèeòa.
Vieme, že mäkké samohlásky: i, e (a tiež dvojhlásky: ia, ie, iu) zmäkèujú predchádzajúcu spoluhlásku. Výslovnosť hláskových skupín de, te, ne, le, di, ti, ni, li je teda
v domácich slovách mäkká (rodina, dedina, kniha, nemá, ticho, deti, trpaslík, králi).
Výnimkou sú:
■

ukazovacie zámená a ich odvodeniny: tí, tie, títo, tieto, ten, teda, teraz, temer;

■

prídavné mená a trpné príèastia: mladí, smiešni, vážení, usmiati ¾udia, matkini
bratia, vození chlapi;

■

zvukomalebné slová: tik-tak, tikot, tikať;

■

slová s predponami: od-, nad-, pod-, pred-, odísť, nadeò, predísť.

Úlohy
1.

Nájdite výnimky. Povedzte, v akých slovách - slovných druhoch sa nachádzajú.
(Nevyslovujte ich mäkko.)
Hodiny tikajú. Smutno je tej žene. Krièia sestrini priatelia. Predišli ma autá.
Nevidíš, že tamten kýva? Malí chlapci vyskakujú. Drotári vandrovali. Nesení
králi sa cítia dobre. Nadišiel èas. Držaní mládenci sa smiali. Ideme domov,
hajde!
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