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Pracovný list č. 1

� Prečítajte si text a vypracujte úlohy, ktoré za ním nasledujú.

Láska v slepej uličke: Ako zvládnuť rozvod

Keď sa životní partneri dostanú do slepej uličky, často je rozvod riešením, ako vycúvať z nefungujúce-
ho manželstva. rozchody partnerov sú časté a preto je dobré vedieť, ako ich zvládnuť.
Z roka na rok stúpa na Slovensku priemerný vek mladomanželov, rastie priemerný vek snúbencov 
(v roku 2004 bol priemerný vek slobodných neviest 25 rokov a slobodných ženíchov 27,6 roka) a roz-
vod sa stáva prijateľný a bežný spôsob riešenia manželských nezhôd. Vyššia rozvodovosť je typická 
najmä pre ženy, keďže návrh na rozvod podávajú častejšie než muži.

Irena (47): „Muž bol proti mojej kariére.“ Po dvanástich rokoch spolužitia sa ich manželstvo zrúti-
lo ako domček z karát. Manažérka Irena prezrádza: „Po rozvode som si uvedomila, že každý z nás mal 
iné predstavy nielen o živote, ale aj o práci a výchove našej dcéry. Veľa cestujem, zarábam viac než on 
a nemám toľko času na domácnosť, ako on považuje za normálne.“ 

Koľko je ich za rok? Od polovice 90. rokov sa rozvádza viac ako 9 000 manželstiev ročne. Počet 
ročne evidovaných rozvodov stále rastie aj napriek klesajúcej intenzite sobášnosti. Jediným pozitívom 
rozvodovosti je klesajúci počet rozvádzajúcich sa manželstiev s maloletými deťmi. Za ďalšie príči-
ny možno považovať neúprimnosť, tajnostkárstvo, lakomosť, rozdielnosť záujmov, nezhody, chorobu 
niektorého partnera, veľký vekový rozdiel. Za spomenutie stojí aj minulosť, o ktorej druhý partner 
nevedel pri uzatváraní manželstva, odsúdenie partnera (najmä na dlhší čas), kriminalita a vysťahova-
nie sa do cudziny. rozvod je šanca na nový život.

Nikdy ako naši!
Miloš a Marta to zabalili po jedenástich rokoch. Neznášali sa tak, že im navzájom prekážalo aj to, 

ako ten druhý drží v rukách príbor. Keď museli niečo riešiť, štekali po sebe a nechávali si jednoslovné 
odkazy na stole a potom sa už vôbec nerozprávali. Z osemročnej Magdalény a zo sedemročného Sa-
muela sa stali samostatné jednotky. Naučili sa starať o seba, ale svoje si odplakali. už ako deti vedeli, 
že také manželstvo, ako majú ich rodičia, nechcú. Ostali s mamou, ktorá sa opäť vydala. Magdaléna 
odišla študovať na druhý koniec republiky a domov chodila len zriedka. Samuel sa vybral až na opač-
nú stranu zemegule. Obaja majú dobré manželstvá a nič na tom nechcú meniť.

30448-F Kommunikszlo1–64korr.indd   5 2015.06.04.   10:52



6

� Úlohy k predchádzajúcemu textu

  Napíšte, aký bol príbuzenský vzťah medzi uvedenými osobami (pred rozvodom). Vyjad-
rite tento vzťah synonymne.

Marta : Miloš ....................................... : ................................... = ..............................................

Magdaléna a Samuel ............................. : .................................. = ...............................................

4 b
� Podčiarknite iba tie tvrdenia, ktoré vyplývajú z textu.
 a) Muži sa častejšie rozhodnú riešiť manželské konflikty rozvodom.
 b) Irenino manželstvo trvalo kratšie ako Martino.
 c) Irena sa vydávala, keď mala 35 rokov.
 d) Magdaléna i Samuel odišli študovať ďaleko od domova.
 e) Priemerný vek snúbencov na Slovensku každoročne klesá.
 f)  Na Slovensku sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej často rozvádzajú páry s malými 

deťmi.
 g) Počet rozvodov ročne rastie, pretože rastie aj počet sobášov.
 h) V roku 2004 bol rozdiel medzi priemerným vekom neviest a ženíchov viac ako dva roky.
 i) Irena je úspešná manažérka pred päťdesiatkou.
 j) Od polovice 90. rokov sa na Slovensku rozvádza skoro 10 000 manželstiev.

10 b

  Vyberte zo štyroch možností tú, ktorá najpresnejšie vystihuje význam označenej časti 
vety.

1. Keď sa životní partneri dostanú do slepej uličky...
 a) do uzavretej ulice
 b) do finančných problémov
 c) do situácie bez východiska
 d) do novej spoločnosti

2. Ich manželstvo sa zrútilo ako domček z karát.
 a) pomaly a premyslene
 b) zásahom tretej osoby
 c) nešťastnou náhodou
 d) rýchlo a nečakane

3. Miloš a Marta to zabalili po jedenástich rokoch.
 a) sa rozviedli
 b) sa presťahovali
 c) sa vybrali na dovolenku
 d) sa zmierili

4. rozvod je riešením, ako vycúvať z nefungujúceho manželstva.
 a) vyriešiť nefungujúce manželstvo
 b) ukončiť nefungujúce manželstvo
 c) zlepšiť nefungujúce manželstvo
 d) zachovať nefungujúce manželstvo

4 b
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� Označte len tie tvrdenia, ktoré nevyplývajú z textu.
1. Za príčinu rozvodovosti možno považovať
 a) iné koníčky manželov.
 b) konflikty medzi manželmi.
 c) nepríjemných príbuzných.
 d) lásku na diaľku. 

2. Magdaléna a Samuel
 a) chodili na základnú školu, keď sa ich rodičia rozviedli.
 b) predčasne dospeli a starali sa o seba sami.
 c) žili po rozvode s matkou a jej druhým manželom.
 d) si nedokázali založiť vlastné rodiny.

3. K rozvodu môže viesť aj to, ak je jeden z partnerov
 a) lakomý.
 b) utiahnutý.
 c) tajnostkársky.
 d) oveľa starší.

3 b

  Ktorými tromi etapami prechádzala vzájomná komunikácia medzi manželmi Milošom 
a Martou?

 1. etapa  ...........................................................................................................................................................

 2. etapa  ...........................................................................................................................................................

 3. etapa  ...........................................................................................................................................................
3 b

� Dokončite súvetia na základe informácií z textu.

1. Magdaléna a Samuel chcú mať dobré manželstvá, lebo  ..........................................................................

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

2. Irenin manžel považuje za normálne, aby  ................................................................................................

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

3. Manželské páry sa zvyčajne rozvádzajú, keď  ............................................................................................

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

4. Miloš a Marta sa rozviedli, pretože  ............................................................................................................

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

5. Konflikty môžu manželské páry riešiť rozvodom, ktorý  .........................................................................

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

6. Ireninmu manželovi sa nepáčilo, že  ...........................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................
6 b
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Pracovný list č. 2

� Prečítajte si text a vypracujte úlohy, ktoré za ním nasledujú.

Edith Piaf

Životopis najslávnejšej francúzskej šansoniérky vyzerá, akoby ho niekto opísal z niektorej jej piesne. 
Narodila sa v Paríži roku 1915 ako Edith giovanna gassionová pred domom číslo 72 na zemi, na 
peleríne policajta. Narodila sa pouličnej a krčmovej speváčke a akrobatovi louisovi gassionovi. Po 
narodení u matky pobudla dva mesiace, do dvoch rokov bola u babičky, kde sa namiesto vody pilo 
červené víno, do siedmich sa o ňu v salóne otcovej tety starali prostitútky, ktoré uzdravili jej slepé oči 
a šili pre ňu handrové bábiky. boli to jej najkrajšie roky. Potom putovala vedno s otcom. Keď mala 
pätnásť, osamostatnila sa. V sedemnástich porodila murárovi louisovi Dupontovi dcéru Marcelu. 
K spievaniu na ulici pribudli vystúpenia v čudných podnikoch.

V ulici Troyon vstúpil do jej života louis leplée s ponukou do kabaretu gerny‘s, kde sa z nej stala 
la Môme Piaf, „Drobček – Vrabček“. Do sveta civilizácie ju priviedol raymond Asso. Naučil divošku 
z ulice jesť príborom, obliekať sa, vystupovať v spoločnosti a predovšetkým ju pozval do svojho va-
rieté l‘AbC – najmódnejšieho v Paríži. Práve tam mala roku 1936 prvý galakoncert. Prišli úspechy, 
milióny, cestovanie.

Druhá svetová vojna a nemecká okupácia neznamenali prerušenie kariéry. Musela len opatrne 
prešľapovať. Spievala v nemeckých táboroch, fotila sa s nemeckými veliteľmi. Najskôr s nimi, potom 
so zajatými Francúzmi. Z fotografií sa vyrábali falošné dokumenty. Tie potom prevážala skryté medzi 
šminkami a poskytovala tak novú identitu zajatcom zo západného frontu.

V roku 1947 prichádza prvé z mnohých turné po uSA a začína sa odvíjať jej najslávnejší ľúbostný 
román. S majstrom sveta v boxe Marcelom Cerdanom pritom prežila iba dva roky a jeho smrť si nikdy 
neprestala vyčítať. To ona ho prinútila, aby nasadol do lietadla a uháňal za ňou do Ameriky. lietadlo 
sa pri Azorských ostrovoch zrútilo. 

Putovala od úspechu k úspechu a od milenca k milencovi, šansóny spievala anglickej princeznej 
Alžbete, hrala v muzikáli, spievala v Olympii. Mala autohaváriu, k alkoholu sa pridalo morfium, po-
kúsila sa o samovraždu. V roku 1952 sa vydala za Jacqua Pillsa, potom prežila štvorročný čierny sen, 
keď sa pohybovala medzi liečebňami a zájazdmi. 

Druhýkrát sa vydala roku 1963 za Théa Sarapa. bol to jej posledný, o dvadsať rokov mladší mi-
lenec, ktorý jej do nemocnice namiesto kvetín priniesol bábiku, takú, akú robili jej tety z bernay. 
Zomrela ako štyridsaťosemročná. 

Drobná žena, nie krásna, s krátkym strapatým účesom. „S tým klenutým čelom a plochým hrud-
níkom vyzeráš ako lyžička,“ vyhlásil o nej Jean Cocteau. Výrečná, energická, so žiarivými očami. 
Milovala riziko, klamala a sľubovala, podvádzala a bola podvádzaná, míňala a rozdávala. Musela ako 
uragán vyspievať svoje dojemné, boľavé šansóny. 
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� Úlohy k predchádzajúcemu textu

� Označte (X), či je tvrdenie pravdivé (+) alebo nepravdivé (–)

+ –
Edith Piaf sa narodila v rodine kočovných umelcov.

Matka sa o Edith starala len dva roky.

Matka Edithinho otca bola majiteľkou salóna pre pánov.

V ranom detstve mala problémy so zrakom.

Najobľúbenejšou hračkou Edith boli ručne vyrobené handrové bábiky. 

V pätnástich rokoch odišla od rodiny a starala sa o seba sama.

Edith Piaf sa stala matkou po oslave osemnástych narodenín.

Počas druhej svetovej vojny spolupracovala s francúzskym odbojom.

Edith Piaf mala s prvým manželom dcéru Marcelu.

Ako tridsaťdvaročná absolvovala prvé turné v Amerike.

10 b
� Odpovedzte na otázky.
1. Aký je vzťah medzi Edith giovannou gassionovou a Edith Piaf?

  .........................................................................................................................................................................
2. Ako poskytovala Edith Piaf novú identitu zajatcom zo západného frontu?

  .........................................................................................................................................................................
3. Na základe čoho jej louis leplée vybral prezývku Drobček – Vrabček?

  .........................................................................................................................................................................
4. Prečo ju Jean Cocteau prirovnal k lyžičke?

  .........................................................................................................................................................................
4 b

� Vyberte z daných možností tú, ktorá vyplýva z textu.
1. Ktorá vlastnosť necharakterizovala Edith Piaf?
 a) štedrosť c) zhovorčivosť
 b) uzavretosť d) spontánnosť

2. Vzťah Edith Piaf a Marcela Cerdana sa skončil, lebo
 a) Marcel Cerdan bol ženatý.
 b) Edith Piaf odišla na turné do uSA.
 c) Marcel Cerdan tragicky zomrel.
 d) Edith Piaf sa pokúsila o samovraždu.

3. Edith gassionová začala používať pseudonym 
 a) po prvom galakoncerte vo varieté l‘AbC.
 b) v čase, keď sa osamostatnila.
 c) v salóne otcovej tety. 
 d) na vystúpeniach v kabarete gerny‘s.

3 b
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� Nájdite v texte dva argumenty, ktoré potvrdzujú, že Edith Piaf milovala riziko.

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

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

...............................................................................................................................................................................
2 b

� Vyberte možnosť, ktorá vysvetľuje spojenie Musela len opatrne prešľapovať.
 a) Musela ísť veľmi pomaly.
 b) Musela si dávať pozor, kam ide.
 c) Musela byť veľmi opatrná.
 d) Musela ostať vo Francúzsku.

1 b

� Napíšte, aký vzťah mala Edith Piaf k týmto mužom.

 a) raymon Asso  ...........................................................................................................................................

 b) Théo Sarapo  .............................................................................................................................................

 c) louis Dupont ............................................................................................................................................
3 b

� Podčiarknite tri synonymá. 
 a)  prídavného mena drobný: dobrý, statočný, malý, čestný, nepatrný, tlstý, skvelý, nízky, láskavý, 

tajomný. 
 b)  slovesa uháňať: spolupracovať, hádať sa, ponáhľať sa, prešľapovať, parkovať, letieť, hnať sa, 

rozmýšľať, pískať, kupovať.
2 b

Usporiadajte chronologicky udalosti zo života Edith Piaf a priraďte ich k rokom.
 a) liečila sa z alkoholovej a drogovej závislosti v rôznych liečebniach.
 b) Stratila najväčšiu lásku svojho života – boxera Marcela Cerdana.
 c) Za manžela si vzala o dvadsať rokov mladšieho milenca.
 d) Skončili sa jej najkrajšie roky v bernay.
 e) Mala prvý veľký úspech ako speváčka šansónov.

1922  .................................................................................................................................................................

1936  .................................................................................................................................................................

1949  .................................................................................................................................................................

1952–56  ...............................................................................................................................................................

1963  .................................................................................................................................................................
5 b
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Pracovný list č. 3

� Prečítajte si texty a vypracujte úlohy, ktoré za nimi nasledujú.

Netradičná architektúra

Tancujúci dom sa nachádza v  Prahe blízko rieky Vltavy na rohu Jiráskovho 
námestia. Má tvar dvoch veží a bol pomenovaný podľa tanečného páru Freda 
Astaira a ginger rogersovej. Vytvoril ho kanadský architekt Frank gehry spo-
lu s českým architektom chorvátskeho pôvodu Vladom Milunićom. budovu 
navrhli v  roku 1992 a postavili ju v roku 1996. Je príkladom dekonštrukčnej 
architektúry. Tancujúci dom sa využíva najmä na administratívne účely. Na 
najvyšších poschodiach veže ginger je reštaurácia a na streche Freda je terasa 
s panoramatickým výhľadom na celú Prahu. Tancujúci dom sa považuje za ar-
chitektonickú raritu hlavného mesta Českej republiky.

Hundertwasserhaus je obytný dom, ktorý sa nachádza na ulici löwen-
gasse vo Viedni. Pôvodne ho postavili ako apartmánový dom. Navrhol 
ho rakúsky architekt, maliar a ekonóm Friedensreich hundertwasser. Po-
stavili ho v rokoch 1983 – 1986. V dome je 52 bytov, veľa terás a zimná 
záhrada. hundertwasserhaus je zaujímavý najmä pre svoje farby, mozaiky 
a ozdoby. Každé okno je originálne a má inú veľkosť a  tvar, na streche 
rastú stromy. Turisti môžu navštíviť len niektoré miestnosti, pretože v sú-
časnosti v dome žije približne 150 ľudí.

Casa Milá alebo La Pedrera je posledná občianska obytná stavba navrhnutá 
španielskym architektom Antoniom gaudím. Najneobyčajnejšou časťou bu-
dovy je strecha. Nachádza sa na nej veľa farebných komínov a ventilátorov. 
Veľa z nich pripomína bojovníkov v science fiction. Casa Milá bola postavená 
v rokoch 1906–1910. Avšak počas stavby sa gaudí stretol s niekoľkými prob-
lémami s úradmi. Dva roky po začatí stavby mestský úrad vydal nariadenie na 
okamžité po zastavenie stavby, pretože jeden zo stĺpov presiahol predpísanú 
veľkosť a trochu zasahoval do chodníka. Silno zvlnené priečelia popierajú gra-
vitačné zákony. V budove sa nenachádza ani jedna rovná línia, dokonca ani v interiéri.

Dom duchov sa nachádza v americkom štáte Massachusetts. história 
tejto unikátnej drevostavby začala svoju históriu medzi rokmi 1636 
až 1641, kedy ju začal stavať Jonathan Fairbanks pre svoju manželku 
grace. V dome potom bývali aj so svojimi deťmi, ktorým po svojej 
smrti dom odkázali. Tradícia pretrváva až podnes, preto je tento dom 
vyhlásený za jediné obydlie, v ktorom viac ako tri storočia nepreru-
šene žil len jeden jediný rod. Dnes slúži drevostavba Justinovi Schle-

singerovi, ktorý je priamym potomkom rodiny Fairbanksovcov, ako múzeum, v ktorom je riaditeľom. 
V dome sa každý deň dejú veľmi čudné veci. Žiadna elektronika tu vraj nevydrží funkčná. Dôvodom 
paranormálnych javov môže byť podľa Schlesingera aj to, že jeden jeho predok v roku 1801 v dome 
zavraždil svoju priateľku, pretože sa s ním nechcela zasnúbiť. Mladíka z vraždy usvedčili a neskôr 
obesili na popravisku Dedham Common. 
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� Úlohy k predchádzajúcemu textu

� Označte (X) všetky možnosti, na ktoré sa vzťahuje tvrdenie.

Tancujúci dom
Hundert-

wasserhaus
Casa Milá alebo La 

Pedrera
Dom duchov

Dom bol pôvodne určený na bývanie.

Dom sa nachádza v strednej Európe.

Dom má výrazné farebné detaily.

V dome sídlia rôzne úrady, inštitúcie a firmy.

Dom má najdlhšiu históriu.

Z domu je najkrajší výhľad na hlavné mesto.

Dom má veľmi nepravidelné tvary.

Výstavba domu trvala najkratšie.

Dom navrhol mimoeurópsky architekt.

Na dome rastie les.

10 b
� Napíšte, čím je originálny:

Tancujúci dom  ...................................................................................................................................................

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

hundertwasserhaus  ...........................................................................................................................................

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

Casa Milá alebo la Pedrera ...............................................................................................................................

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

Dom duchov  .......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
4 b

� Odpovedzte na otázky:

Prečo prerušili stavbu Casa Milá alebo la Pedrera? 

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

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

Prečo v massachusettskej drevenici straší? 

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

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

Ktorý dom svojou stavbou nerešpektuje prírodné zákony? 

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

...............................................................................................................................................................................
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Za akým účelom navštevujú turisti jednotlivé veže Tancujúceho domu?

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

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

Čím pripomína Casa Milá alebo la Pedrera sci-fi film? 

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

...............................................................................................................................................................................
Komu postavil prvý majiteľ drevený dom v americkom štáte Massachusetts? 

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

...............................................................................................................................................................................
Prečo nie je hundertwasserhaus prístupný turistom celý? 

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

...............................................................................................................................................................................
Aké čudné veci sa dejú v Dome duchov? 

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

...............................................................................................................................................................................
Ktorý dom navrhol architekt slovanského pôvodu? 

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

...............................................................................................................................................................................
Aké ďalšie povolania mal architekt viedenského raritného domu?

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

...............................................................................................................................................................................
10 b

� Vyjadrite synonymne podčiarknuté výrazy.

Každé okno je originálne.  .................................................................................................................................

bol pomenovaný podľa tanečného páru.  .......................................................................................................

Ani v interiéri sa nenachádza rovná línia.  ......................................................................................................

história unikátnej stavby sa začala.  ................................................................................................................

Dôvodom paranormálnych javov môže byť aj to.  .........................................................................................
5 b

  Napíšte, čo považujete za architektonickú dominantu svojho mesta. Svoj výber zdôvod-
nite. 

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

...............................................................................................................................................................................
1 b
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Pracovný list č. 4

� Preštudujte si tabuľku i graf a vypracujte úlohy, ktoré za nimi nasledujú.

Temperament

Melancholik

Klady Zápory 

Charakteristika citových prejavov

- záujem o hudbu a umenie
- štedrý a citlivý
- mimoriadny zmysel pre estetiku
- hlboko premýšľavý

- náladový a často skleslý
- rád trpí, mučeník
- hypochonder, často podlieha depresiám
- pyšný

Vzťah k iným ľuďom

- priateľ hodný dôvery, verný a oddaný
- opatrne si vyberá priateľov
- vnímavý poslucháč
- rád sa vracia k spomienkam

- bojí sa názorov iných
- kritický voči nedostatkom iných
- nedôverčivý

Práca a záujmy

- silné sklony k perfekcionizmu
- svedomitý a puntičkársky
- pozná svoje možnosti a hranice
- čo začne, dokončí

- nepraktický
- rýchlo sa unaví
- príliš analyzuje, nie je spokojný s výsledkom
- nerád sa púšťa do nových vecí

Cholerik

Klady Zápory 

Charakteristika citových prejavov

- istý v rozhodovaní
- má pevnú vôľu
- rozhoduje sa samostatne
- nezávislý, odvážny

- v hneve je násilnícky, impulzívny
- veľmi tvrdohlavý
- málo citlivý, chladný
- protivia sa mu slzy

Vzťah k iným ľuďom

- nedá sa ľahko znechutiť
- silná vedúca osobnosť
- vie iných motivovať, nadchnúť 
- málokedy je zaskočený okolnosťami

- nedostatok súcitu, nevie odpúšťať
- nadradený a panovačný
- využíva iných pre vlastné záujmy
- pomstychtivý, sarkastický, surový

Práca a záujmy

- dobrý organizátor a usporiadateľ
- veľmi vyrovnaný a praktický
- stanovuje si ciele a dosahuje ich
- plánuje svoju činnosť

- podrobnosti ho nudia
- ťažko sa mu možno zavďačiť
- neanalyzuje skutočnosť
- neprezrádza svoje plány iným
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Sangvinik

Klady Zápory 

Charakteristika citových prejavov

- srdečný, živý, nadšený
- bezstarostný, netrápi sa minulosťou
- výborný rozprávač, ľahko komunikuje
- ľahko sa rozplače

- nepokojný, nepredvídateľné reakcie
- ľahko sa rozčúli
- rozhoduje sa na základe pocitov
- má tendenciu preháňať

Vzťah k iným ľuďom

- ľahko nadväzuje priateľstvá
- je citlivý voči ostatným
- príjemný a optimistický
- zdieľa radosti a ťažkosti iných

- musí mať hlavné slovo
- očakáva uznanie a pochvalu
- hľadá výhovorky pre svoju nedbalosť
- zabúda na sľuby a povinnosti

Práca a záujmy
- vie urobiť dobrý dojem
- žije v prítomnosti, nenudí sa
- vie sa nadchnúť, zapája sa do všetkého nového

- neporiadny, bez systému
- nespoľahlivý, chodí neskoro
- radšej rozpráva ako pracuje
- vzdáva sa tesne pred cieľom

Flegmatik

Klady Zápory 

Charakteristika citových prejavov

- pokojný a spoľahlivý
- príjemný a veselý
- ľahko sa s ním dá vyjsť
- mierumilovný

- nemá dosť sebadôvery
- zriedka sa smeje nahlas
- bojazlivý a pesimistický
- pasívny a ľahostajný

Vzťah k iným ľuďom

- príjemný spoločník s množstvom priateľov
- spoľahlivý priateľ
- vie pozorne počúvať
- diplomatický a mierumilovný

- má pocit nadradenosti
- neangažuje sa celou osobnosťou
- doberá si tých, ktorí mu vadia
- sebecký a lakomý

Práca a záujmy

- pracuje dobre, keď je k tomu prinútený
- šikovný a zručný
- praktický, vie si poradiť
- vážny pozorovateľ, ktorý sa neangažuje

- má nedostatok motivácie
- je proti akejkoľvek zmene
- nerozhodný vedúci
- berie chuť a odvahu ostatným

Človek labilný

Člo
ve

k i
nt

ro
ve

rtn
ý

melancholik cholerik

Človek extrovertný

flegmatik sangvinik

Človek stabilný
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� Úlohy k predchádzajúcej tabuľke a grafu

� Vyberte možnosť, ktorá vyplýva z tabuľky, resp. z grafu.

Melancholika môžeme považovať za typ
 a) citovo stabilný a extrovertný.
 b) citovo labilný a introvertný.
 c) citovo labilný a extrovertný. 
 d) citovo stabilný a introvertný.

K extrovertom môžeme zaradiť
 a) melancholika a cholerika.
 b) cholerika a flegmatika.
 c) flegmatika a sangvinika.
 d) sangvinika a cholerika.

Ak hľadáme spoľahlivého priateľa, uprednostníme
 a) flegmatika a melancholika.
 b) melancholika a sangvinika.
 c) cholerika a flegmatika.
 d) sangvinika a flegmatika.

Stabilný a extrovertný typ človeka je
 a) cholerik.
 b) melancholik.
 c) sangvinik.
 d) flegmatik.

Cieľavedomosťou a vnútornou motiváciou v práci sa vyznačujú predovšetkým
 a) cholerik a melancholik.
 b) sangvinik a flegmatik.
 c) sangvinik a cholerik.
 d) melancholik a flegmatik.

Cholerika nevystihuje charakteristika:
 a) Keď ho niekto podvedie, vie sa kruto pomstiť.
 b) Má výborné organizačné schopnosti.
 c) Všíma si každý detail, je puntičkársky. 
 d) Keď sa nahnevá, môže byť násilnícky.

Typickou vlastnosťou flegmatika je
 a) dostatok sebadôvery.
 b) konzervatívnosť.
 c) rozhodnosť.
 d) štedrosť.

Sangvinik môže mať problémy v práci, lebo
 a) je panovačný a rád organizuje prácu iným.
 b) sa viac zaoberá drobnosťami a unikajú mu podstatné veci.
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 c) viac času venuje oddychu a rozhovorom s kolegami ako práci.
 d) prácu dokončí skôr ako jeho kolegovia, aby mal odmeny.

Melancholik má pomerne málo priateľov, lebo
 a) rád rozpráva, preto ho ostatní nemajú radi.
 b) je málo empatický a neznáša, keď sa niekto sťažuje.
 c) často vyvoláva konflikty.
 d) je nedôverčivý a málo spoločenský.

Náladovosť a nestálosť v správaní je typická pre
 a) sangvinika a melancholika.
 b) cholerika a flegmatika.
 c) melancholika a cholerika.
 d) flegmatika a sangvinika.

10 b

  Predstavte si, že ste majiteľom módneho salóna a musíte prijať zamestnancov na miesto 
riaditeľa, módneho návrhára, krajčíra a reklamného agenta. Rozhodnite, ktorými osob-
nostnými typmi by ste obsadili tieto miesta. Vyberte tú charakteristiku, na základe kto-
rej ste sa rozhodli. Doplňte tabuľku.

 Osobnostný typ Charakteristika 

riaditeľ  ................................................   .....................................................................................

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

módny návrhár  ................................................   .....................................................................................

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

krajčír  ................................................   .....................................................................................

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

reklamný agent  ................................................   .....................................................................................

    .....................................................................................
4 b

� Prečítajte si charakteristiky štyroch žien.

 a) Rozhodnite na základe tabuľky, k akému osobnostnému typu patria.
Eva (35) je veľmi srdečná. Komunikatívnosť jej uľahčuje ľahko nadväzovať kontakty, zapadnúť 
do hocakej spoločnosti či rozprúdiť aj tú najnudnejšiu párty.
Jarka (43) je učiteľkou a v práci je svedomitá. S vrchnosťou sa nedostáva nikdy do sporu. Prácu, 
ako aj celý život berie vážne, preto je často smutná až depresívna.
Mirka (26) je pozorovateľka. Nezáleží jej na oblečení, jedle či mieste dovolenky. Snaží sa vyhý-
bať zodpovednosti. Jej heslo je: Problémy sa vyriešia samy.
Viki (49) je vášnivá manažérka. Žije prácou. Výborne sa hodí na post šéfky. Má pevnú vôľu a ide 
si za svojím cieľom. V rozhodovaní nepotrebuje podporu iných.
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Eva je  ............................................................

Jarka je  .........................................................

Mirka je  .......................................................

Viki je  ...........................................................
4 b

 b) Na adresu týchto žien sa vyjadrili aj ich príbuzní či priatelia. Rozhodnite, o kom hovoria.
„Tvári sa, že jej na ničom nezáleží, ale pod tým skrýva tvrdohlavosť,“ vysvetľuje mama. „Miluje 
slobodu a drží si odstup. Je lenivá, nemá rada povinnosti.“ 

Mama hovorí o  ...........................................
gabika, jej najlepšia kamarátka, hovorí aj o negatívnych vlastnostiach: „Má slabú vôľu. rada sa 
necháva chváliť a niekedy si vypýta uznanie. Prekáža mi napríklad, že neplní sľuby alebo nevracia, 
čo si požičia.“

gabika hovorí o  ..........................................
„Má sklon k predsudkom,“ prezradil nám manžel Jozef. „V naliehavých prípadoch však nestrá-
ca hlavu, koná rýchlo, presne a premyslene.“

Jozef hovorí o  ..............................................
„Kým nemá jasno s kým, kde a kedy bude dovolenkovať, tak ju nikam nedostaneme,“ opisuje 
kamarátka Iveta a zároveň kolegyňa.

Iveta hovorí o  ..............................................
4 b

 c)  Psychologička poradila všetkým štyrom ženám, čo by mali robiť, aby im zápory nezasaho-
vali do života. Napíšte, komu je daná rada určená.

RADA PRE ................................................: Mala by sa naučiť citlivosti voči iným. Dôležité je, aby 
si priznala chyby a vedela odpustiť aj iným. Celkovo by mala popracovať na svojej tolerancii a 
otvorenosti.

RADA PRE ..............................................: Mala by sa naučiť byť spoľahlivejšou a dokončovať veci. 
Takisto kontrolovať emócie a výbušnosť. Jej zásadou by malo byť: Najskôr rozmýšľať, až potom 
hovoriť.

RADA PRE ................................................: Mala by sa predovšetkým naučiť pozerať na svet opti-
mistickejšie. Potrebovala by popracovať na zvýšení vlastnej hodnoty a prestať si idealizovať sku-
točnosť.

RADA PRE ...............................................: Mala by sa naučiť pozerať na svet optimistickejšie. Ne-
zaškodilo by viac prejavovať city. Ak sa jej podarí aj prevziať zodpovednosť za svoje činy, bude 
šťastná.

4 b
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4 b

� Zmeň nepriamu charakteristiku na priamu (vyjadri charakteristiku jedným prídavným menom):

a) Aký je človek, ktorý si doberá tých, ktorý mu vadia? 

..................................................
b) Aký je človek, ktorý neprezrádza svoje plány iným? 

...................................................
c) Aký je človek, ktorý zabúda na sľuby a povinnosti? 

.......................................................
d) Aký je človek, ktorému sa protivia slzy?

.........................................................
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Pracovný list č. 5

� Prečítajte si text a vypracujte úlohy, ktoré za ním nasledujú.

Diéta, ktorá vás naučí pravidelne jesť

britský denník Daily Mail uverejnil časť zázračného návodu na chudnutie, ktorý má celý vyjsť čoskoro 
knižne. Americká odborníčka na výživu Maria hellerová v ňom ponúkne návod na to, ako možno za 
štrnásť dní schudnúť natrvalo tri kilogramy a za dva mesiace aj trebárs pätnásť nadbytočných kilogra-
mov, ktoré vás trápia už roky.

V čom tajomstvo diéty spočíva? Diéta s názvom DASh pôvodne slúžila pacientom, ktorí potrebo-
vali znížiť hladinu cholesterolu v krvi, mali problémy s tlakom alebo potrebovali zredukovať riziko 
vzniku cukrovky. Vedľajším efektom stravovania podľa DASh diéty ale bola strata kilogramov bez 
poškodenia zdravia, a tak sa diéta čoskoro zmenila na hit. Ľudia si ju obľúbili najmä preto, že pri nej 
netreba počítať kalórie ani tráviť hodiny vo fitnescentre.

Nemusia pri nej ani hladovať a výsledkom je aj tak strata kilogramov. Odborníčka na výživu v tom-
to programe odporúča najmä prehodnotiť jedlá, ktoré denne konzumujete, a vyberať tie vhodné. 
Základom diétneho jedálneho lístka sú tri hlavné jedlá a dve – tri chuťovky denne (raňajky, desiata, 
obed, prvý olovrant, druhý olovrant a večera) Prvých štrnásť dní diéty má za úlohu znova naštartovať 
metabolizmus a stavia preto na zdravé tuky a bielkoviny, naopak, vynecháva sacharidy a cukry.

Povolené potraviny: chudé mäso (hydinové, teľacie a ryby), strukoviny, nízkotučné mliečne vý-
robky, tuky s omega tri mastnými kyselinami, orechy, semienka, želé.

Nepovolené potraviny: pečivo, cestoviny, zemiaky, ryža, vyprážané jedlá, sladkosti, ovocie, al-
kohol, kofeínové nápoje.

Odporúčaný pohyb: chôdza a joga (30 minút denne), lebo dobre udržujú hladinu cukru v krvi a 
pomáhajú dobre spaľovať tuky. Vynechať treba aerobik a bicyklovanie.

Po štrnástich dňoch prichádza na rad druhá fáza, v ktorej si už môžete na tanier pridať aj celozrnné 
výrobky a ovocie a začať posilňovať.

Odborníci na výživu oceňujú, že diéta cukry vynecháva iba krátky čas, potom ich na rozdiel od 
iných diét do jedálneho lístka vracia. Pozitívne je aj to, že diéta učí ľudí pravidelne jesť, takže zabraňu-
je návalom hladu počas dňa alebo večera.
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