Motto:

„Bratia..., usilujme sa reèou, písmom,
vydanými knihami náš národ, naše meno,
našich potomkov...povýšit’...“

Juraj Fándly

Milí žiaci!
Postúpili ste do nového roèníka, v ktorom pokraèujete
v osvojovaní si pravidiel spisovnej slovenèiny.
Meradlom osvojenia jazykových znalostí bude vaša reè. Predovšetkým to, ako viete vaše poznatky použit’ v praxi. Okrem
uèebnice máte poruke aj Pracovný zošit slovenského jazyka
pre 10-11. roè ník. Riešením jeho úloh sa budú upevòovať vaše
jazykové schopnosti.
Prajeme vám príjemnú prácu.
Autorka
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AP

AKTIVIZÁCIA POZNATKOV Z PREDOŠLÝCH ROÈNÍKOV

Nauèili ste sa, že slovo je skupina hlások. Staèí zmeniť poradie hlások a vznikne nové
slovo.
Napríklad z hlások:
a, k, š, t, a:

šatka
taška

e, l, o, t:

telo
leto

a, e, p, r:

repa
pera

Viete, že spoluhlásky: k, n, r a samohlásky: a, o, u môžeme spojit’ do slova: koruna.
Ale: hlásky aj v tom istom poradí môžu mat’ rôzne významy.

Èlovek vidí korunu

na hlave krá¾ovnej.

v peòaženke.

ve¾kého stromu.

Je to lexikálny (vecný) význam slova: koruna. Èo sa týka gramatického významu
viete, že slovo koruna je podstatné meno ženského rodu v jednotnom èísle, skloòuje sa pod¾a vzoru žena.
Poznať znaky všetkých slovných druhov je mimoriadne dôležité.
Márne sa nauè í vol’akto celý slovník hociktorého jazyka, nebude vedieť zrozumite¾ne hovoriť, ak nepozná aj gramatické pravidlá spájania nauèených slov.

4
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Úlohy
1.

Vymeòte hlásku – vždy len jednu! – v slove sadí tak, aby vznikli aspoò štyri
plnovýznamové slová.

2.

Urète, aké sú vyznaèené hlásky. Povedzte pravidlo, ktoré sa tu uplatnilo:
ïalej – deò; ¾ad – husle; nemá – òuchat’; ťažký – tenký

3.

Vyslovujte slová. Zistite, ktoré sa líšia svojou výslovnost’ou od písanej formy.
Povedzte, preèo.
podložiť – podpáliť; rozbiť – rozplynúť; radšej – radný; kúpme – kúpte

4.

Odpovedzte jedným slovom.
Ako rozdelíte slová:
dom, voz, hlad, strom, kraj, háj?

5.

Odôvodnite dåžku slabík v nasledujúcich slovách:
èierny – sivý; líšèí – väèší; pália – nosia; nátierka – natiera; viackrát – viacjazyèný

6.

Vysvetlite význam slov vzniknutých slovotvornými príponami.
zemský – zemný – zemitý
srdeèný – srdcový – srdieèkový – srdcovitý
vzorný – vzorový – vzorkovaný – vzorèekový

7.

Povedzte, preèo netvoria synonymický rad slová:
práca, pracovať, pracovník, pracovitý.

Píšte! Pracujte do zošita

8.

Nájdite a vypíšte si všetky slabikotvorné hlásky zo slov:
klbko, prváèik, slneènica, hÍbka, zmrzlina, brloh. Rozde¾te vymenované slová
na slabiky.

5
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9. Napíšte po slovensky:

nyelv, rizs, gondolat, teknõc,
cinke, ürge, vadorzó, hiúz, kovácsmûhely.

10.

Doplòte zaèiatoèné hlásky (písmená):
_usitské zbrane, _ánošíkov poklad, _lovenská zem, _lovenská republika,
_ratislavèan, _abianska klobása, _arvašanka, _túrovský pravopis, _túrova
družina.

11. Použite vo vetách:

èas letí, zem dýcha, Váh spieva, nitky dažïa, smaragd trávy
12. Nájdite v texte homonymá, hyperboly, antonymá a metonymie.

Vypíšte si ich do zošita.
Poèkaj, hneï dojem desiatu. Ty nie si hladný? Mám dojem, že ak by som nebol
nasýtený, ťažko by sa mi ubralo do hory. Cesta nás bude viesť hore- dolu, budú
nám kývať kríky a stromy. Vieš ony si niekedy šepkajú, potom aj zahuèia, ale bralo je vysoko. Na òom bude ticho, ani hlásku nezaèuješ. Ak sa však schytí búrka,
bude sa ti zdať, že poèúvaš Beethovena.
13. Vysvetlite, èím sa odlišujú synonymá:

lakomý, hrabivý, chamtivý, pachtivý, ziskuchtivý,
nenásitný.
(Pomôže vám Synonymický slovník slovenského
jazyka.) Vety, ktorými objasníte rozdielny význam
synoným, si napíšte do zošita.

6

30403 1 szlovak 10 oldalankent jav.indd Sec1:6

7/14/09 3:35:47 PM

GV

GRAMATICKÝ VÝZNAM SLOVA

Ak chceme, aby nám ¾udia rozumeli, jednoduché vymenovanie slov nestaè í.
Predstavte si situáciu, v ktorej sa kanadský žiak zaène „zhovárať“ s vašou triedou.
Vy ste sa ho opýtali, s akým ciel’om cestuje. Jeho odpoveï znie takto:
„priate¾ sestra veselý oboznamovať Európa“.
Vaši šikovní spolužiaci už aj vravia, èo oni „poèuli“:

■

Veselý priate¾ oboznamuje sestru s Európou.
■ Sestra oboznámila veselého priate¾a s Európou.
■ S európskym priate¾om veselo oboznamujem sestru.
■ Európu oboznamujem s veselým priate¾om sestry.
■ Priate¾ oboznamuje sestru s veselou Európou.
Zistíte, že každá veta má význam, ale každá iný. (A možností je ešte ve¾a!)
Slová ste upravili, inak by totiž nevysvitlo èo pomenúvajú a hlavne aké vzťahy vyjadrujú. Utvorili ste päť – gramaticky – správnych viet. Èi ste však uhádli myšlienku
cudzinca, – to nevysvitlo.
Èo vysvitlo? Preèo tvrdíme, že vety sú gramaticky správne?
Vysvitlo, že ste sa pokúsili urèiť, akú úlohu má slovo vo vete.

7
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Slová ste ohýbali:
priate¾ – priate¾a – priate¾om
sestra – sestru – sestry
veselý – veselého – veselým – veselou
Európa – Európu – Európou
oboznamovať – oboznamujem – oboznamuje – oboznámila
Ohýbaním slová dostali gramatickú podobu, ich spájaním sa vyjadrili rôzne myšlienky:
Vznikli gramaticky správne vety.

Z A PA M ÄTA J T E S I !
Slová žijú v reèi.

Úlohy
1.

Tvorte vety pomocou nasledujúcich slov:
žiak, uèite¾, mama, predstaviť (Môžete použiť aj zámeno: svoj.)

2.

Porovnajte rovnaké slová v nasledujúcich vetách. Vysvetlite ich význam a urète
slovný druh.

Triedny menoslov je na stole.
Prídeš, pravda?
Chcem sa stať inžinierom.

Náš triedny ochorel.
Vieš, že pravda zvíťazí.
Túto stať sa mi ešte nepodarilo preèítať.

Píšte! Pracujte do zošita!

3.

Nauèili ste sa, že ohýbanie je: skloòovanie mien a èasovanie slovies. Osobitné
tvary slov majú vo vete istú úlohu, pripomínajú nám nové slová, pojmy (väzby).
brat
- bratovi nám pripomína: „dať“, „poslať“, „napísať“,
piecť
- piekol nám pripomína: „on, vèera“,
bola by som - písala nám pripomína: „ja, vèera, keby“
Napíšte so spojeniami vety.

4.

Rozde¾te slová pod¾a toho, èi majú pádovú, osobnú, alebo slovotvornú príponu:
rozprávali, kávu, prosiac, rozumejú, otcovi, nosom, chytajúci, nožmi, krièím, padaj!

8
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MS

MORFEMATICKÁ STAVBA SLOVA

Vieme, že slovo má lexikálny význam a gramatický tvar. Z h¾adiska štruktúry slova
rozoznávame morfémy.
Poznáme rôzne druhy morfém:
■

■
■

Koreòová morféma je približne rovnaká vo všetkých slovách patriacich do jednej
slovnej èe¾ade. Napríklad v slovách uèiť, uèite¾, uèenie, vyuèený, atï. je u - koreòovou morfémou. K nej sa pripájajú ostatné morfémy.
Ohýbacia morféma je èasť, pomocou ktorej sa vyjadrujú vzt’ahy medzi slovami,
napr. chlap-a, dlh-ému, èíta-š.
Odvodzovacia morféma je èasť, pomocou ktorej sa utvorilo nové slovo,
napr.: pre-letieť (predponová morféma), skok-an (príponová morféma).

Pri rozbore slov a slovných spojení urèujeme lexikálny význam a gramatický tvar
napr.: osobného vlaku, muškátovým (korením), odèítate, namokro.
(osobný vlak) osobného vlaku
■

lexikálny význam: spisovné pomenovanie druhu dopravného prostriedku,
(hovorovo – osobák)

■

gramatický tvar: osob – n – ého vlak - u
pádové prípony (ohýbacie morfémy)
slovotvorná prípona (odvodzovacia morféma)
koreò ové morfémy
(muškátové korenie) muškátovým

■
■

lexikálny význam: spisovné pomenovanie vlastnosti (korenia)
gramatický tvar: muškát – ov – ým
pádová prípona èiže ohýbacia morféma
slovotvorná prípona èiže odvodzovacia morféma
koreòová morféma

9

30403 1 szlovak 10 oldalankent jav.indd Sec1:9

7/14/09 3:35:50 PM

(odèítať) odèítate
■

lexikálny význam: z istého množstva odoberiete èasť

■

gramatický tvar: od - èíta – te
osobná prípona, ohýbacia morféma
koreòová morféma
odvodzovacia – predponová – morféma

(mokrý) namokro
■

lexikálny význam: v mokrom stave

■

gramatický tvar: na - mokr - o
slovotvorná prípona, odvodzovacia morféma
koreòová morféma
odvodzovacia – predponová morféma

Pod¾a lexikálneho i gramatického významu zade¾ujú sa slovenské slová do desatich
slovných druhov.
Èlenia sa na plnovýznamové a na neplnovýznamové- pomocné slová.

10

30403 1 szlovak 10 oldalankent jav.indd Sec1:10

7/14/09 3:35:50 PM

SD

SLOVNÉ DRUHY

PLNOVÝZNAMOVÉ SLOVÁ

slovný druh

funkcia slovného druhu

príklady

(substantíva)

pomenúvajú osoby, zvieratá,
rastliny, veci,
vlastnosti a pojmy

robotník, žena, kôò,
ovca, jaèmeò, jablko,
smiech, krík, bolesť,
spánok, Ján, Tatry

prídavné mená
(adjektíva)

oznaèujú vlastnosti a
vlastnícke vzťahy

dobrý (žiak), zlá (ruka),
èervené (víno), cudzí
(vojak) kozí (mekot),
sestrin (syn)

zámená
(pronominá)

nepomenúvajú javy priamo,
ale na ne ukazujú alebo
odkazujú

ja, tá; môj, ktorý, tu,
to¾koto, seba, ten istý,
niekto

èíslovky
(numeráliá)

oznaèujú èíselné vzťahy

jeden, tri, ve¾a, tretí,
dvoje, stokrát, štvoraký

slovesá
(verbá)

vyjadrujú dej – èinnosť
alebo stav

kreslím, ísť, chytať,
snívaš, starnúť

príslovky
(adverbiá)

oznaèujú okolnosti, vlastnosti
deja alebo vlastností

dnes, ve¾mi, teplo,
ohromne, tam, náhodne,
mimochodom

podstatné mená

11
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POMOCNÉ SLOVÁ

slovný druh

funkcia slovného druhu

príklady

predložky
(prepozície)

v spojení s pádmi mien
vyjadrujú vzťahy a okolnosti

na (stole), za (svitu),
do (dobrej), kvôli (nej)
pred (otcom), za (stôl)

spojky
(konjunkcie)

oznaèujú rôzne vzťahy
priradenosti a podradenosti

a, i, že, keï, a preto

èastice
(partikuly)

naznaèujú postoj
hovoriaceho k výpovedi

len, až, ešte, dokonca,
nech, hoci, hádam,
naozaj, bohužia¾

citoslovcia
(interjekcie)

vyjadrujú spontánne prejavy
citu, vôle alebo vnímania
(napr. zvukov)

ach, jaj, bum, heš,
hihi- hi, kikirikí, mú, hajs,
dádá, hajde

I. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a èíslovky sa skloòujú.
Slovesá sa èasujú.
Sú to ohybné slovné druhy.
II. Ostatné slovné druhy sú neohybné slová.

12
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GK

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE
PODSTATNÝCH MIEN,
PRÍDAVNÝCH MIEN, ZÁMEN A ÈÍSLOVIEK

Pri menách rozlišujeme:
A. trojaký rod

mužský (maskulínum) ten
ženský (feminímum)

tá

stredný (neutrum)

to

Príklady:
ten druhý zruèný strojník
tá prvá spomínaná dobrá uèite¾ka
to tretie rozumné slovo

(V mužskom rode rozlišujeme aj
životnosť:
dvaja vysokí chlapi
dva vysoké duby)

jednotné (singulár)
B. dvojaké èíslo
množné (plurál)
Príklady:
tento veselý chlap - títo veselí chlapi
naša stará matka - naše staré matky
vaše plniace pero - vaše plniace perá
C. sedem pádov:
Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Vokatív, Lokál a Inštrumentál.
V súèasnej slovenèine používame 6 pádov. Pôvodný 5. pád Vokatív (v mužskom
rode) sa využíva štylisticky: Otèe! Synku! Kmotre!
Gramatické kategórie sú zviazané princípom zhody. Zhoda je prenesenie menných
gramatických kategórií z nadradeného slova na podradené slová (veselý chlapec,
výborná žiaèka, štíhle dievèa).

13

30403 1 szlovak 10 oldalankent jav.indd Sec1:13

7/14/09 3:35:50 PM

ZAUJÍMAVOST’
„Slovenè ina je ťažký jazyk pre ¾udí, ktorí nerozlišujú rod mien . . . Len podstatné
mená majú pri skloòovaní vyše 100 prípon, ktoré sa kombinujú s predložkami.
A ïalšie desiatky majú ešte prídavné mená, zámená a èíslovky . . .“
Jozef Mistrík
Úlohy
1.

Nájdite správne napísané slová v nasledujúcich dvojiciach
(pomôže vám koreòová morféma):
súèasnosť – úèastnosť, zúèastnený – zúèasnený, nežistný – nezištný,
želežnièný – železnièný

2.

Vysvetlite, èo vyjadrujú (príslušnosť, dej, druh, vlastnosť, množstvo) slovné
spojenia s genitívom. Pokúste sa spojenia preložiť do maïarèiny.
komín domu
dom smútku

3.

syèanie hada
nanosiť dreva

budova polície

Povedzte, akého rodu sú slová: sirota, osoba, hus, maèka, kaèka, lastovièka.
Rozmýš¾ajte a odpovedzte:
Chlapec nemôže byť sirotou? Gunár nie je hus? Èlovek nie je osoba? Kaèky nemajú samce len samice?
Pokúste sa urèiť významový rozsah vyznaèených slov a tvorte vety, v ktorých
použijete slová: chlapec – sirota, gunár – hus, èlovek – osoba.

14
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Píšte! Pracujte do zošita!

4.

Urète, akého rodu sú synonymá:
hora – les, okno – oblok, vietor – fujavica, mesiac – luna, deva – dievèa, žienka
– žieòa, zhorenina – zhorenisko.
So synonymami tvorte vety a zapíšte si ich do zošita.

5.

De¾te slová do skupín pod¾a gramatickej kategórie èísla:
èlenovia, lístie, hodinky, obyvate¾stvo, nohavice, ro¾níci, zverina, kàde¾, listy,
kúpele, obyvatelia, jasle, konope, vodstvo, ¾udsto, hrable, husle, ústa, vtáctvo,
žiactvo.

6.

Nájdite v predošlej úlohe slová
v singulári, ktoré pomenúvajú množstvo, skupinu a slová
v pluráli, ktoré oznaèujú jeden predmet alebo jav.
Slová použite vo vetách a vety si zapíšte.

Z A PA M ÄTA J T E S I !
Prirodzený rod sa nie vždy zhoduje s gramatickým rodom,
ako ani gramatické èíslo sa vždy nezhoduje so skutoèným èíslom.

15
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Previerka vedomostí
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE MIEN
1.

Zostavte vetu z uvedených slov tak, aby mala zmysel:
na, rodina, prechádzka, chodiť, les, náš, do, èasto
Maximálny poèet bodov: 1

2.

Tvorte vety, v ktorých použijete aj tvary mužského rodu (samce zvierat):
sliepka, ovca, maèka, jelenica
Maximálny poèet bodov: 4

3.

Preèítajte si skupiny slov. Vypíšte si slová, ktoré do uvedených radov nepatria.
Napíšte spoloèný názov pre zostávajúce slová každého radu:
a) tiger, žirafa, slon, slnko, lev
b) elektrièka, bicykel, trolejbus, loï, autobus
c) gitara, kamera, husle, saxofón, klavír
Maximálny poèet bodov: 6

4.

Urète slovné druhy. Rozde¾ujte ich na ohybné a neohybné slová:
Pomaly kráèame po chodníku lesa. Niekto zrazu zvolá: „Jaj!“ Vtom sa na nás
vyrúti ohromný medveï.
Maximálny poèet bodov: 15

5.

Doplòte chýbajúce hlásky:
V jednej z nasledujúcich noc- sa Kelti pokúsili dob-ť hrad útokom. Bolo to
príkre bralo, ktoré- imania ani ve¾mi nestrážili. Nepovažovali za možné, žeby
po òom bojovník obťažen- zbraòou mohol vylie-ť. Kelti sa po-ybovali tak poti
-uèky, že ich nezbadala -ímska stráž a nezavetrili strážne ps-. Iba v poslednej
chvíli dali sa posv-tné hus- do ve¾kého gagotu. Odvtedy sa hovor-, že huszachránili R-m.
Maximálny poèet bodov: 14
Maximálny poèet bodov spolu: 40

16
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Podstatné mená (substantíva)

Medzi slovnými druhami majú základné postavenie podstatné mená a slovesá.
Podstatných mien je v slovenskom jazyku najviac. (V Slovníku slovenského jazyka je
ich asi 70 000.) V bežnej reèi približne každé štvrté slovo je podstatné meno.

Preèítajte si text. Všimnite si množstvo podstatných mien.
V nemocnici musí byť všetko èisté a vydezinﬁkované. Èisté sú ordinácie, ošetrovne
i operaèné sály. Práca lekárov je ve¾mi nároèná a zodpovedná. Lekári a zdravotné
sestry pomáhajú pacientom uzdravovať sa. Zubári ošetrujú chorým zuby. Ortopédi naprávajú kosti. Chirurgovia operujú. Väèšina ¾udí má z operácií strach, preto
musí byť chirurg i dobrým psychológom. Aby sa pacienti celkom uzdravili, musia ísť
niekedy do kúpe¾ov. Aj na Slovensku je ich nieko¾ko. Známe sú Piešťany, Dudince,
Trenèianske Teplice, Sliaè, Brusno, Bardejov. Okrem Slovákov sa tu lieèia Èesi, Poliaci, Maïari i Nemci.
Podstatné mená pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny, veci (lekár, žaba, ïatelina,
krídlo), deje (spev, plaè, krik) a vlastnosti (krása, dobrota, ve¾kosť).

17

30403 1 szlovak 10 oldalankent jav.indd Sec1:17

7/14/09 3:35:52 PM

Delenie podstatných mien:

■

Pod¾a významu ich delíme na konkrétne (pes, pero, lavica, strom, ruka,) a na
abstraktné - nehmotné (chuť, chytrosť, hlad, láska, èuch).

■

Podstatné mená sa môžu deliť na vlastné (Slovák, Hron, Bystrica) a na všeobecné
(stôl, vták, maslo).
(V mužskom rode: na životné a neživotné (murár, brat, inžinier,- chotár, plot, dom).

Èíslo podstatných mien
Rozlišujeme:
■

podstatné mená, ktoré majú tvar singuláru: abstraktné, látkové a hromadné

■

podstatné mená, ktoré majú tvar plurálu: pomnožné – pluráliá tantum.

■

abstraktné oznaèujú nehmotné veci (múdrosť, šťastie, håbka, napätie, nepokoj, súcit,
svitanie),
látkové pomenúvajú veci, ktoré sa obyèajne nedajú poèítať, iba merať a vážiť (múka,
so¾, med, ocot, cukor a pod.), ich množné èíslo neoznaèuje mnohosť, ale poèet druhov:
cukor (cukry - práškový, kockový, vanilkový),
hromadné pomenúvajú súbor rovnorodých vecí, sú to zhròujúce pomenovania
(obyvate¾stvo, lístie, malinèie, aristokracia, vtáctvo).
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