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  OPAKOVANIEOPAKOVANIE
učiva 5 - 7. ročníkaučiva 5 - 7. ročníka

1. Napíšte nasledujúce slovesá v minulom čase, v jednotnom a v množnom čísle.

Minulý čas – Jednotné číslo Minulý čas – Množné číslo
napíšem
doplním
preložíš
vypíše
označím
zakrúžkuje
pripíšeš

2. Napíšte nasledujúce vety podľa vzoru.

Športuješ tento týždeň.   Športuj tento týždeň!

Hráte tenis alebo hokej.    

Nevypisuješ stále s Danom.   

Nehneváš sa, Kika.    

Pomáhaš babke upratovať.   

Umývate okná, poumývate podlahu. 
 

3. Napíšte, čo by ste robili v lete, vyberte si zo slovies.

písať, chodiť, športovať, šifrovať, hnevať sa, hrať sa, pomáhať
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4. Doplňte informácie do tabuľky.

Podstatné meno rod pád vzor
vajíčka
na vidieku
s Kikou
na Facebooku
so Zmrzlinou
kvôli Danovi
šteniatko
na bicykli
slovies

5.  Zakrúžkujte podstatné mená mužského rodu modrou farbou, podstatné mená 
ženského rodu červenou, a podstatné mená stredného rodu zelenou.

krmivo kurník zúrivosť výdavka hlas baba

vetrovka brána hluk gymnázium šteniatko blesk

spomienka vypínač raketa signál mobil mesto

krok bránka nápad letisko mafia chalan

dieťa prostredie truhlica kat kliatba  súd

labka psíča šnúrka boj zápas vôňa

zápach slečinka nos štipec dej divočina

6. Doplňte správne pádové prípony.

V let__ som bola na vidiek__. 

So star__ mam__ sme upratovali. 

Písala denník__. 

Celé let__ sme si vypisovali s Dan__. 

7. Zopakujte si nasledujúce prídavné mená – preložte ich do maďarčiny.

krutý / -á / -é  úžasný / -á / -é kvalitný / -á / -é obľúbený / -á / -é 
pohodlný / -á / -é chladný / -á / -é škaredý / -á / -é pekný / -á / -é 
premočený / -á / -é divný / -á / -é správny / -a / -e izolovaný / -á / -é 
čierny / -a / -e červený / -á / -é zelený / -á / -é biely / -a / -e
žltý / -á / -é ružový / -á / -é tmavý / -á / -é vysoký / -á / -é
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8. Doplňte pádové prípony Nominatívu jednotného a množného čísla.

pekn__ hlas  pekn__ hlas__

škared__ vetrovk _ škared__ vetrovk__

správn_ krok  správn__ krok__

múdr__ baba  múdr__ bab__

obľúben__ chalan obľúben__ chalan__

divn__ bránka divn__ bránk__

veľk__ gymnázium veľk__ gymnáz__

dlh__ chodník dlh__ chodník__

veľk__ hluk  veľk__ hluk__

pekn__ spomienka pekn__ spomienk__

slávn__ tenista slávn__ tenist__

vysok__ hokejista vysok__ hokejist__

9. Doplňte pádové prípony Akuzatívu podľa vzoru.

Príklad: Vidím  peknú babu.

pekn_ okn_ (okno)

šikovn__ tenist__ (tenista)

červen__ bránk__ (bránka)

škared_ vetrovk__ (vetrovka)

vysok__ chlap__ (chlap)

10. Čítajte nahlas.

3

112 22 3 5

125

1

2
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11. Doplňte vety podľa vzoru.

Kika  nepíše listy, ona sa hnevá.

Dano vypisuje na Facebooku,  je super chalan.

Nepomáhala som babke v lete, napriek tomu, že  je už stará. 

12. Preložte nasledujúci text do slovenčiny.

Viki az egész nyarát vidéken töltötte. Naplót írt. A barátnője haragszik rá. 
Keveset segített a nagymamájának. Jövő nyáron majd többet segít. Nyolcadikos lesz.  
A kiskutyáját Fagylaltnak hívják.
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1. Pôvod slovenského jazyka  
a jeho miesto medzi jazykmi

1. Vyplňte chýbajúce slová.
Každý jazyk patrí do jazykovej rodiny. 

Slovenčina patrí do rodiny  jazykov, v rámci tejto skupiny 
do slovanských jazykov.
Slovanské jazyky delíme na tri skupiny:

–  jazyky sú:  čeština, slovenčina, poľština;

–  jazyky sú:  ruština, bieloruština, ukrajinčina a rusínčina;

–   jazyky sú:   srbčina, chorvátčina, slovinčina, macedónčina, bosnian-
čina, bulharčina.

Slovanské jazyky sa pravdepodobne vyvinuli z jazyka . 

Prvé písomné zmienky pochádzajú z  storočia. Napísali 

ich svätý  a  svätý  s  takzvanou 

.

Slovenčina bola kodifikovaná v roku .

2. Vymenujte slovanské krajiny.

 

 

 

 

 

 

3. Vymenujte tie krajiny, s ktorými susedí Slovenská republika.

JAZYK  A SPOLOČNOSŤJAZYK  A SPOLOČNOSŤ  
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4.  Nakreslite do zošita európske krajiny, mapu Európy, slovanské štáty nakreslite 
s červenou ceruzkou. Môžete používať školský atlas.

5. Vyplňte tabuľku podľa vzoru.
srbčina, čeština, rusínčina, bieloruština, slovenčina, poľština, ukrajinčina, chorvátčina, 
slovinčina, macedónčina, bulharčina, ruština.

Západoslovanské  
jazyky sú:

Východoslovanské 
 jazyky sú:

Južnoslovanské  
jazyky sú:

srbčina

6. Vyplňte tabuľku.  

Slovensko slovenčina
srbčina

Česko
bieloruština

Slovinsko
Poľsko

ukrajinčina
chorvátčina

Macedónsko
bulharčina
ruština

7. Ktoré krajiny vynechala Viki? Odpovedajte s celou vetou.

8. Čo neznáša Viki? Odpovedajte s celou vetou.
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9.  Podľa vás v  ktorých štátoch by vám rozumeli, ak by ste hovorili po slovensky?  
Vymenujte krajiny.

10. Porozmýšľajte o tom, prečo by vám rozumeli v týchto krajinách?

11. Ako sa povie škola a kniha?

po slovinsky: 

po poľsky: 

po česky: 

po rusky: 

po chorvátsky: 

po srbsky: 

Môžete používať online slovníky.

12. Vyfarbite tie krajiny, v ktorých hovoria so západoslovanskými jazykmi.
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13. Krížikom označte správnu odpoveď.

áno nie
Slovenský jazyk bol kodifikovaný v roku 1943.
Cyrilika má 300 rokov.
Maďarčina patrí do rodiny indoeurópskych jazykov.
Slovanské jazyky sa delia na tri skupiny: na severné, západné a južné.

14. Vypíšte z textu slovanské jazyky.

Jazyky EÚ:
Európska únia má 24 úradných jazykov. Vždy, keď k EÚ pristúpili nové členské štáty, 
počet úradných jazykov sa rozšíril. Ide o tieto jazyky: 

 bulharčina chorvátčina čeština dánčina holandčina
 estónčina fínčina francúzština nemčina gréčtina 
 maďarčina írčina taliančina lotyština litovčina 
 maltčina poľština portugalčina rumunčina slovenčina
 slovinčina španielčina švédčina

15. Vyplňte chýbajúce slová. 

Jaromír je Slovák, on hovorí po slovensky. 

Ivana je Ruska, ona hovorí po 

Jarmila je Češka, ona hovorí po 

Ja som Slovinka, hovorím po 

Andrea je Bulharka, ona hovorí po 

16. Vyplňte chýbajúce slová. 

Juraj je zo  , on je Slovák. 

Dragan je zo , on je Srb. 

Jarmila je z  , ona je Češka. 

Joanna je z  , ona je Poľka. 

Igor je z  , on je Rus. 

Ivana je z  , ona je Ukrajinka. 

Mimi je z , ona je Bulharka.
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17. Doplňte tabuľku.

Slovák
Srbka

Čech
Poliak

Ruska
Ukrajinka

Bulhar
Maďar

Európanka
Chorvátka

Macedón
Slovinec

18. Spojte udalosti a pojmy so správnymi dátumami.

   3. tisícročie pred Kr.                 9. str. po Kr.             1843.

kodifikovaná slovenčina              praslovančina   staroslovienčina

19. Čo znamená slovo atribút?

20. Aké atribúty majú Cyril a Metod? 

21.  Aký je váš atribút? Nakreslite obrázok o  sebe tak, že máte v  ruke niečo, čo vás  
najviac charakterizuje.
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22.  Urobte dvoj-, alebo trojčlenné skupiny, vyberte si jednu slovanskú krajinu, pred-
stavte vybranú krajinu v rámci prezentácie. 

23. Preložte nasledujúce vety do slovenčiny.

– A szlovák nyelv a szláv nyelvcsaládba tartozik. 

– 
– A szláv nyelveket keleti, nyugati és déli szláv nyelvekre osztjuk. 

–  
– A szlovák nyelv a nyugati szláv nyelvekhez tartozik. 

–  
– Szent Cirill és Metód az úgynevezett cirillikával írtak.  

– 

24. Viete, čo je Európsky deň jazykov? 

Každoročne sa  26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený 
Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť 
učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, 
interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa 
sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, 
televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

– Kedy sa oslavuje Európsky deň jazykov?

– Aký cieľ má tento deň?

 
– Ako oslavujú Európsky deň jazykov?

25. Nakreslite slovanské vlajky.
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2. Varianty slovenského jazyka:  
spisovný jazyk, hovorový jazyk

1. Vyplňte tabuľku podľa vzoru. 

Spisovný jazyk: Hovorový jazyk:

a, 

a) je jediná zákonom kodifikovaná forma jazyka
b) často sa tvoria nové slová zo skratiek (napr. eseročka, zédéeška)
c)  využíva citoslovcia na vyjadrenie pocitov (uhm, jaj! )
d)  je príznačné pre neho súkromné používanie jazyka, napr. rodinné slová (Paľo,  

Miloško, tatino, Zmrzlinka)
e)  je záväzný pre každého občana
f)  používa dialogické (rozhovorové) texty
g) je jazykom všetkých štátnych dokumentov
h) je zaužívaný na základe normy, pravidiel
i)  je spontánny
j)  využíva neverbálne prostriedky (posunky, gestá)
k) využíva sa v hovorenej, ale aj v písomnej podobe

2. Kde sa používa spisovný jazyk? Napíšte príklady.

3. Kde sa používa hovorový jazyk? Napíšte príklady.

4. Prečítajte si nasledujúci text, a krížikom označte správnu odpoveď.

Bukové hory: Nová Huta

V  kolektívnom vedomí obyvateľstva Novej Huty sa drží názor, že tradičná kultúra, 
ktorá sa viaže na miestny slovenský dialekt, nezachováva hodnoty takej kvality, ako 
v  susednej obci, v Repaš Hute. Materiál týkajúci sa ľudového liečenia tento názor 
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nepotvrdzuje. Pritom sa musí konštatovať, že v používaní terminologických názvov 
liečivých rastlín dominuje maďarský jazyk.  

Na horeuvedený text je charakteristické: áno nie
sú v ňom nové slová zo skratiek,
je spontánny,
môže sa používať v odbornom kontexte,
používajú sa v ňom rozhovorové časti,
používa odborné výrazy,
používa cudzie odborné slová,
presne používa pravidlá slovenského pravopisu,
viac existuje v spisovnej forme, a nie v ústnej,
používa dlhé vety a mnoho súvetí,
využíva citoslovcia na vyjadrenie pocitov,
využíva neverbálne prostriedky,
používa krátke vety,
autor sa snaží veľmi presne vyjadriť svoje myšlienky.

5.  Vypíšte z tabuľky všetky vety, ktoré sú charakteristické pre hovorový jazyk, teda tie 
vety, pri ktorých ste uviedli NIE.

6. Viki má napísať esej. Pomôžte jej vybrať vhodné vety. 

a)  Juraj Antal Dolnozemský, vlastným menom Juraj Antal sa narodil 14. novemra 1928 
v Slovenskom Komlóši.  

b) Chodil sem i tam do školy. 
c) No, on je už je veľmi starý, ale veľmi dobrý básnik. 
d)  Najprv navštevoval meštiansku školu v  Slovenskom Komlóši, potom študoval  

na lýceu v Orošháze.
e) Má ženu, ona je milá, a už sú veľa rokov manželia. 
f) Svoje básne začal publikovať a vydávať neskoro, len na sklonku 70. rokov. 
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g) Má aj knižky, ale názvy neviem. 
h) Jeho prvá samostatná zbierka je Večerný dážď, ktorá vyšla v roku 1988. 
i)  Ďalšie jeho zbierky sú: Chodníky – 1984,   Čo nás spája – 1994, November –1995,   

Doma – 1998, Vernosť – 2002, V  okovách času a Zvuková knižnica – obe 2006.

7. Vypíšte z textov všetky slová, ktoré patria k hovorovému jazyku.

Hanba pred celým svetom! 
Princ William je  v šoku, 
taký trapas ešte nezažil,  
a zbadáte Kate... Uff!

Šokujúce! Karel Gott sa 
pred smrťou postaral  
o mega vianočný dar 
pre vdovu Ivanu: Fú, TO 
vážne?

Neviete sa ráno  
naštartovať?  
Stačí 90 sekúnd robiť toto 
a vaša energia vystrelí  
na maximum.

8.  Porozmýšľajte o tom, či nasledujúce textové druhy používajú hovorový jazyk alebo 
spisovný jazyk.

balada, sms-ka, faktúra, zmluva, messenger rozhovor, reklama, prednáška, báseň, 
e-mail kamarátovi, pohľadnica, kniha medicíny, ťahák, referát 

– používa spisovný jazyk: 

– používa hovorový jazyk: 

9. Prepíšte nasledujúce vety do spisovného jazyka.

Hej-hej! Zmrzlinka, neoblízaj mi tváričku. 
Noooooo, tak, poďme, šup-šup.
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10.  Pátrajte na internete, hľadajte slovenské reklamné texty, a napíšte si ich do zošita. 

Príklad:  Imidž je nanič. Počúvaj svoj smäd.

Aký jazyk používajú reklamné slogany, hovorový alebo spisovný?

11. Preložte nasledujúce vety do maďarčiny.

Viki by chcela ísť študovať na strednú školu.
Musí veľa cvičiť, písať aj čítať odborné texty. 
Veľa behá v parku so psom, Zmrzlinou, ale len keď je ešte jasno.
Dano je často u babky, ona používa západoslovenské nárečie.
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3. Slovná zásoba

1. Vyplňte tabuľku podľa prvého radu.

I. zastarané slová bíreš
internetovať

II. spisovné
polodrahokam
milota

hovorové
grcať

slangové
bandurky (Šariš), erteple (Záhorie)

III. cudzie slová
IV. Ľudovít Štúr

viacvýznamové
synonymá
antonymá
homonymá

2. Napíšte na čiaru zastarané slová.

auto, žertva, strom, Žehra, film, šafár, internet, sms-ka, dereš, groš, árenda, mobilka, 
pitvor, regula 

3. Aké nové slová používate vy? 

4. Podčiarknite spisovné slová.

slovná zásoba, fajn, súhrn slov, jazyk, zachytený, slovník, solárko, nárečie, mami, 
Zmrzlinka, Jojka, dejiny románu, zemepis
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5. Pozbierajte odborné výrazy vášho obľúbeného športu a napíšte ich do krúžku.

6. Vyhľadajte na internete, čo znamenajú nasledujúce slová:

kvasienke: 

sálaš: 

7. Aké nárečové slová poznáte ešte?

8. Vypíšte všetky nárečové slová na čiaru.

Vítam ťa, vítam ťa slávní hosť,
žebi som ňemala na mojom ťele
žiadnu kosť.
Zaspoviem sa s trojakiho mesa jesť,
žabaciho, haďaciho, jaštericiho.

 

9.  Pozrite si knihu Atlas slovenských nárečí v Maďarsku, vyhľadajte varianty slova 
zemiaky, a napíšte ich na čiaru.
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10. Vyhľadajte nasledujúce slová v Slovníku cudzích slov:

bageta: 

balada: 

11. Podčiarknite v texte cudzie slová.

Počuli ste o tatranskom dinosaurovi? 
V roku 1977 sa na dvoch geológov usmialo šťastie. Vybrali sa do Tichej doliny v Tatrách 
odoberať vzorky a podarilo sa im objaviť niečo, čo tu žilo približne pred 200 miliónmi 
rokmi. Našli preukázateľné dôkazy, že sa na tomto území pohybovali a žili 2,5 metrové 
dinosaury a Tatry boli v tom období ostrovom. (TIP: Tatranský dinosaurus žije! Jeho 
rekonštrukciu si môžete pozrieť v paleontologickej expozícii SNM v Bratislave.)

12. Čo znamenajú nasledujúce cudzie slová?

neologizmus: 

archaizmus: 

dialekt: 

profesia: 

13.  Odborné ALEBO cudzie slovo, obdorné A  cudzie slovo? Rozdeľte nasledujúce  
výrazy do dvoch skupín.

polodrahokam, privatizácia, vápenec, zlatá baňa, mramor, integrácia, android

14. Preložte nasledujúce vety do slovenčiny.

Viki csúnyán beszélt az anyukájával. 

Dano teniszezik és sok szakszót használ.

  

Nagymama sokat süt és főz, nem mindig értem, hogy mit mond.
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15. Označte X v tabuľke, či je výraz homonymum, synonymum alebo antonymum. 

homonymum synonymum antonymum
aktivita – činnosť
chápať – rozumieť

čierna – biela
hore – dolu

povolanie – profesia
východ – západ
starý – mladý

sever – juh
hovoriť – mlčať

vír – výr
biť – byť

16. Napíšte patričné kategórie.

slangové slová, spisovné slová, odborné slová, umelecké slová, hovorové slová, náre-
čové slová, vulgárne slová, viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, homonymá, 
jednovýznamové slová, zastarané slová, nové slová

I. zastarané slová groš, árešt 
hardverný, softverný

II. nárečie, slovný fond
archaizmus
milota, krvavé sonety
grcať
Blava, apo
bramborky

III. neologizmus
IV. pohár, Jano, Tatry

list, koruna
slovo – výraz
široký – úzky
jazyk
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17. Utvorte vety s metaforami.

čas letí  

hlava mesta 

hnevné more 

kvety zomierajú 

18. Prepíšte nasledujúci text, aby neboli v ňom slangové slová. 

Papiiii, kúp mi mobilkuuuuu, videla som ju na nete…V Blave sa už predáva, aj baby 
majú, inak budem lúzer, a potom si kúpim aj čukoládu. Môžeme ísť autiakom.

 

 

19.  Prečítajte si úvodné texty v učebnici Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl 
a vypíšte slangové slová na čiaru.

 

20.  Čo si myslíte, Vikina mama má pravdu? „Každý vek a obdobie, každé povolanie  
a činnosť má svoje vlastné slová, ktoré pozná iba tá skupina ľudí, ktorá ich  
používa, a človek má spoznať daný slovný fond, ak chce, aby mu rozumeli.”  
Teda vždy hovoríme rovnako, alebo inak v každej situácii?
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4. Slovenské nárečia

1. Ako hovoríme inak slovo nárečie?

2. Čo znamená slovo nárečie? 

3. Odkedy existujú dialekty na Slovensku?

 

4. Pozrite si mapu, a preštudujte si nárečové oblasti na Slovensku. 

         T:\

5. Vypíšte župy z mapy do tabuľky podľa toho, v akej oblasti sa nachádzajú.

Západoslovenské nárečie Stredoslovenské nárečie Východoslovenské nárečie

Trenčianska

Turčianska

Oravská

Liptovská

Zvolenská

Nitrianska

Bratislavská

Komárňanská Ostrihomská

Hontianska

Tekovská

Gemerská

Novohradská

Spišská

Šarišská

Abovská

Zemplínska

Užská

Nárečové oblasti:
          západoslovenská
          stredoslovenská
          východoslovenská
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6. Kto a kedy kodifikoval spisovnú slovenčinu. Ktoré nárečie bolo jej základom?

 

7. Odkiaľ pochádzajú Danovi starí rodičia? 

„Babička Milka je zo Západu a hovorí na oblek, že ancúg, dedko Miloš je zo stredného 
Slovenska, a vždy vraví, že takô malvô peknô na také milé pekné. Potom babička 
Jarmilka a jej manžel, sú rodičia môjho otca, hovoria bandurky, to sú zemiaky. Oni sú 
z Východu.”

Krížikom označte, či tvrdenie je správne alebo nie.

áno nie
Babička Milka je z Východu. 
Dedko Miloš je zo Západu. 
Babička Jarmilka je z Východu. 
Jarmilkin manžel je zo Západu. 

Nakreslite malú mapu Slovenska, a napíšte na mapu kde hovoria, že

– ancúg,
– takô malvô peknô,
– bamburky.

8. Nakreslite Danov rodokmeň do zošita.
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9. Prečítajte si nasledujúce texty. Skúste uhádnuť, o čom hovorili informátori. 

Západoslovenské nárečie 
O pltníčení 
Naši malí rolňici boli tag biénni, že mali po štiri po peď meričiég ornéj pódi. Ale 
prito mali po štiri po pe ďeťí, tagže ňeboli zámožní tito ďeťi vichovávať s toho a šaťiť 
– a zaobúvávaď aj sami seba. Tag boli donúťení íz na plťárstvo. Titok sa zebrali ossem 
alebo ďesať takích malích rolňíkov ze Zamoroviec a zebrali si živobiťié: po jennom 
pecňíku chleba š čiérnej múki. 
Zamarovce, Trenčianska župa. Informátor: Kadlec O. nar. 1883. Zvukový záznam 
spravil: Horák G. 1955., zapísal: Ripka I.

Stredoslovenské nárečie
O brdách 
Brdá se virábejú tak, eš se narežú takie palice lieskovie, a to sa pokále na poli a tak se 
ustrúže na tlepkavo. A terás tie štiri palice idú na edno brdo. To se potom z dratvami 
pletie. Se narežú ešte trste na dudúke, takie pališke se to a to potom pokále na štiri kusi 
a tak se ustrúže a tak se fkladá do brda.
Liptovský Peter, Liptovská župa. Informátorka: Jurášová E. nar. 1904. V roku 1958 
zapísala Jurášová V.

Východoslovenské nárečie
O psovi 
Nameržela še stara bosorka na svojho muža, napľula mu tri raz do očoch i hvarela: 
Bodaj ši še zopsul! F tej minuce vibehnul na uľicu červeni pes a jag breše tag breše  
a beha po vaľale. Šicke psi za ňim, ja ket še pčoli roja. To bula bitka.
Barca, Abovská župa. Informátorka: Vargová M. nar. 1899. V roku 1957 zapísal: Jacko J.

10. Pozrite si nasledujúcu tabuľku pozorne. Aké rozdiely vidíte?

Západoslovenské nárečia Stredoslovenské nárečia Východoslovenské nárečia
piatek/pátek piatok pjatek/pjatok
krumpol krompľa krumpeľ
zima zima žima

11. Podčiarknite nárečové slová, existujú tri výnimky. 

krumpol, profka, grumbol, učka, matika, zemnák, zemky, lamačky, zemák, gruľa, 
švábka, bandurka 
Čo znamenajú tieto nárečové slová? Všetky znamenajú to isté, a to je: 
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12.  Ak máte možnosť, vypočujte si na internete (youtube) východoslovenské, stredo-
slovenské a západoslovenské ľudové piesne. Ak zistíte, o čom spievajú, napíšte si 
ich do zošita.

13.  Choďte do knižnice a pozrite si, aké nárečové slovníky existujú. Napíšte na čiaru, 
aké knihy ste našli. 

 

 

 

14. Kto je na obrázku a prečo je on dôležitý?
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5. Slovenské nárečia v Maďarsku

1. Vymenujte dialekty Slovákov v Maďarsku.

  

2.  Vyfarbite troma farbami na mape Maďarska, v ktorej oblasti hovoria západoslo-
venským, stredoslovenským a v ktorej východoslovenským nárečím.

3. Napíšte názvy osád na mapu, ktoré Viki vymenovala v úvodnom texte v učebnici.
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4.  Prečítajte si nasledujúce texty, a skúste prísť na to, čo znamenajú a kedy ich pove-
dali. 

Stredoslovenské nárečie – Slovenský Komlóš:

Vŕba, vŕba, čo nad vŕbu, 
daj mi takie vlasi, 
ako tvoje halúzi!

Západoslovenské nárečie – Čív:

Viňď z očka, 
do potočka
Panenke Márije
do kostelíčka.

Od Boha najvačší,
od Márie krásňejší,
ten ňech ťi uškoďí.
(Sprostredkovala Mária Jurkovičová)

Východoslovenské nárečie – Veľká Huta:

Ňe ja ci spomaham, 
aľe toto trojo, 
ňe z moju mocu, 
aľe z bosku pomocu. 
(Sprostredkovala  Zsuzsanna Erdélyiová) 

  

  

5.  Pozrite si knihu Atlas slovenských nárečí v Maďarsku a vypíšte, aké varianty existu-
jú na slová:

utorok /Nr. 6/ 

chlieb /Nr. 34/ 

6.  Prečítajte si nasledujúce úryvky, a porozmýšľajte o  tom, že ktorý dialekt je vám 
najbližší.

Západoslovenský:

O mladosti
Keď sem bola mladá, tedi sem bola tovariška. Choďilach po tovarichoch. (Tato) kedi 
nám poslali peňáze, kedi ňé, ná muselach ísťi zamladi slúžiť. Trinácť rokúch mala uš 
sem išla slúžiť, leboch mala sestri takétok. Jenna bola menšá druhá vaččá, ná museli 
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sme jesť ňečo. Ná, já sem troška robila, kolko-tolko. F Pešťech slúžila, potom na letoch 
do...V zímech slúžila, na leto sem došla, potomch išla robiť, kopať. F Pešťech dostala tri 
na mesác tri forinti, jako to je, forint je zlatka. Keť sme pokopali, potom išla žať. Bolah 
veru v žatve pár rokú. Vždich robila zamlaďi. Vždi. Vždi bolo čo robiť. 

Jásd / Jášč–Jášť, Vesprímska župa.  
Informátorka: Anna Tormová  Schlaiderová, nar. 1892. V roku 1978  

zapísala Mária Žiláková.
Stredoslovenský:

Komlóuska kuchiňa 
Rano prevarenuo mľieko s tarhoňou (voľakoedi sa veľa dojiľi kravi a aj pre čeľať sa 
dávalo – račej sa soľi dalo) aľebo karimáška, uvarila sa prosená kaša vo voďe, troška soľ, 
na hustuo, to na misku, žebi vichladlo, a poton surovo mľieko na navarenú kašu a tak 
sa jedlo. Zas ešťe z mľiekom slatká poľiouka, do tej zme zahoďiľi za hrsť prosenej kaši, 
ľen pre chuť, druhí ras sa varí zo zámeľkami, poton je ešťe slatká poľiouka, do kerej sa 
sňitke nakrájaju a tak sa viľeje poľiouka. Na raňajke móž aj ľevešu s tarhonkou. 

Tótkomlós / Slovenský Komlóš, Békešská župa. 
Informátorka: Zuzana Roszkosová nar. 1873. V roku 1945 zapísal Ondrus P.

Východoslovenský:

Kerciňe 
No ta už ňesľi dzecko do kerstu. Kresna mac aj kresni ocec. Mohla budz rodzina, mohla 
budz i ňerodzina. Kresni ocec mohol bic cudzi i brata. Odňesľi do kerstu, dzecko 
pokersceli a priňeśli ho do domu. Tedi kresna mac dala maceri dzecko a to hutorela: 
Odňeśľi źme poganče, a źme vam priňeśľi krestanče. Hovajce ho Panu Bohu! S tim 
slovom prišla kresna mac zoz dzeckom. 

Füzér / Fizér, Boršodsko-abovská-zemplínska župa.  
Informátorka: Mária Timková Lupisová nar. 1907. V roku 1986  

zapísala Mária Žiláková.

Porozmýšľajte o tom, o čom rozprávajú informátori. Skúste zrhnúť obsah textov. 
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Napíšte do tabuľky nárečové slová. 

Západoslovenské  
nárečie

Stredoslovenské  
nárečie

Východoslovenské 
nárečie

7.  Pozrite si knihu Atlas slovenských nárečí Slovákov v Maďarsku, a napíšte na mapu, 
kde ako nazývajú kôň /Nr. 48. Osady nájedete na strane /Nr. I.

8.  Pozrite si na internete Komlóšsku svadbu. Napíšte si poznámky, napíšte si všetky 
slová, ktorým rozumiete.
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9. Kedy prišli Slováci na územie dnešného Maďarska?

  

10.  Čo viete o histórii vášho mesta, čo ste sa už učili o tom, kedy a ako sa usadili pred-
kovia vo vašej osade?

 

 

 
11.  Učili ste sa slovenské ľudové piesne? Napíšte na čiaru jednu pieseň a porozmýšľaj-

te o tom, či patrí k západoslovenským, stredoslovenským či východoslovenským  
dialektom.

 

 

 

 

 

12.  Ak poznáte staršie tety alebo ujov, ktorí u vás ešte stále hovoria po slovensky, po-
rozprávajte sa s nimi. Napíšte si, čo všetko ste počuli.
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6. Nácvik pravopisu  
samohlásky -i / -í, a -y / -ý 

1. Pomôžte Vikinke nakresliť plagát, napíšte písmená do kruhov podľa významu.

t ť ň č š ž c ľ s j d n b k g h ch ď m p r v dz l dž z

      mäkké spoluhlásky          tvrdé spoluhlásky                  obojaké spoluhlásky 

 
  

2. Krížikom označte, či tvrdenie je správne alebo nesprávne. 

áno nie
Po mäkkých spoluhláskach  ď, ť, ň, ľ, č, dž, š, ž, c, dz, j v koreni 
domácich slov a ich odvodenín píšeme mäkké i / í.
Mäkké ď, ť, ň, ľ v skupinách di, ti, ni, li, de, te, ne, le píšeme
s mäkčeňmi.
Po tvrdých spoluhláskach píšeme mäkké i / í vo zvukomalebných 
slovách.

V mnohých udomácnených cudzích slovách píšeme y / ý.

Po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l, k, g, h, ch v koreni domácich 
slov a ich odvodenín píšeme tvrdé y / ý.
Po obojakých spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z píšeme v koreni 
domácich slov zväčša mäkké i / í. 
Po obojakých spoluhláskach píšeme vo vybraných slovách a v ich 
odvodeninách i / í.

PRAVOPISPRAVOPIS  
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3. Napíšte nasledujúce slová do tabuľky podľa vzoru.

divadlo, dych, hydra, hymna, hystéria, diktát, kilogram, ryža, kytica, cyklón, vtedy, myš, 
ticho, dýchať, syr, cibuľa, tiger, dyňa, jazyk, cítiť, titul, ty, syn, medzi, citrón, štyri, ryba, 
lipa, cirkus, lyžica, rýchly, kino, liter, mlyn, chytiť, rým, deti, gýč, história, vitamín, 
minister, cyklus, encyklopédia, kimono, kiosk, kivi, historka, aby, kým, minca, Kyjev, 
kyslý, nymfa, motýľ, týždeň, mykať, bižutéria, Milka, minúta, mirinda, píla, pizza, 
krištáľ, ríša

Mäkká spoluhláska, domáce slovo: divadlo

Mäkká spoluhláska, skupina di, ti, ni, li, 
de, te, ne, le:

Tvrdá spoluhláska vo zvukomalebných 
slovách:

Udomácnené cudzie slovo:

Tvrdá spoluhláska v koreni domácich 
slov:

Slová cudzieho pôvodu:

Obojaká spoluhláska:

Obojaká spoluhláska, vybrané slovo:

4. Urobte si aj vy plagátiky a napíšte na ne skupiny slov podľa horeuvedených kategórií.

5. Ktoré vybrané slovo chýba z viet? Doplňte ich.

pýcha, kopyto, jazyk, bydlisko, zvyk, pytliak, mydlo, Bystrica, ryť, Vyšehrade, vyžla 

Banská  je krásne mesto. Nikdy si neuvidíme svoju  . 

Jeho trvalé  je v Bratislave. Matej kráľ často bol v / vo .  

Slovenský  má ťažký pravopis. Používať  je 

potrebné, ak je epidémia.  a predsudok napísala Jane Austen. 

 je velký pes. Kôň má  .  je zlý 

človek. Každá rodina má svoj .
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6. Napíšte na čiaru, čo vidíte na obrázkoch. 

7. Vyplňte chýbajúce hlásky -i, - í, -y, -ý.

ab_, b_žutéria, ch_t_ť, c_buľa, c_rkus, c_t_ť, c_trón, c_klón, c_klus, det_, d_ktát, 
d_vadlo, d_ch, d_chať, d_ňa, enc_klopédia, g_č, h_stória, h_storka, h_dra, h_mna,  
h_stéria, jaz_k, k_logram, k_mono, k_no, k_osk, k_v_, kr_štáľ, K_jev, k_m,  
k_sl_, k t_ca, l_pa, l_ter, l_žica, medz_, M_lka, m_nca, m_n_ster, m_núta,  
m_r_nda, ml_n, mot_ľ, m_kať, m_š, n_mfa, p_la, p_zza, r_ša, r_ba, r_chly, r_m,  
r_ža,  št_ri,  s_n,  s_r,  t_cho,  t_ger,  t_tul,  t_ždeň,  t_,  v_tam_n,  vted_.
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8. Aké -i, -í, -y, -ý?

R__m   → hlavné mesto Talianska     

r__m  → zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na konci veršov

9. Opravte nasledujúce vety. 

Sedíme v dyvadle.  

Cybula je zdravá zelenina. 

Medzy nás nepríde.  

Lypa stojí vo dvore.  

Dnes píšeme dyktát.  

Kúpila som si lyter mlieka. 

Príde k nám mynyster. 

Kuchiňa je  moderná.  

Ližyca je strieborná.  

Mlin už nefunguje.  

Babička zbiera bilynky. 

Nepítaj sa stále!  

Matej bíval vo Višehrade. 

Naše mišlienky sú skvelé. 

Ríchlik ide bistro.  

Každé slovo sa slabykuje. 

10. V tabuľke označte správne napísané dvojice slov. 

biť
byť

lipa
ticho

vydra
vyžla

Rím
rým

fyzika
bicykel

my
mi

sýkorka
jazik

slabyka
midlo

kyno
motika

jazyk
korytnačka

Rým
rím

kobyla
obyčaj

cytrón
cibuľa

midlo
úryvok

Bistrica
Višehrad

myš
kopyto

fizika
bicikel

diktát
minister

kytica
gips

tyger
tytul

slabika
mýto

vitamín
chytiť

fyzika
bycykel

medzy
gytara

pýcha
abi
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Opravte chyby:

 

 

 

 

11.  Vytvorte trojčlenné skupiny, a pozbierajte také vybrané slová, ktoré pomenúvajú 
zvieratá, napíšte ich na čiaru.

 

 

12. Utvorte vety so slovami.

história  

deti  

liter  

kilogram  

pravopis  

gýč  

dyňa  

tik-tak  

bim-bam  

kikirikí  

13. Vyplňte chýbajúce hlásky -i, - í, -y, -ý.

Otec p__li drevo. R__bezle sú už červené. Život je chv__ľa. L__pa je pekný strom. Sl__-
máky sú vonku, keď prší. Babička zbiera b__l__nky. Vždy rozm__šlam. L___zanka 
je chutná. Nepotláčajte z__vanie. Ol__vový olej je zdravý. V z__me je z__ma. Jaz__-
koveda je ťažká veda. To je zase naša v__na. R__zoto je chutné jedlo. Pripom__nal 
mi to m__nulé leto. Odb__li ste pomoc zase. Ubl__žil si mi. Pravop__s sa mus__me 
naučiť.  Musíme slab___kovať slová.  
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14.  Je také slovo, ktoré píšete vždy nesprávne? Napíšte si ho správne na čiaru a potom 
do zošita aspoň desaťkrát.

15.  Čo všetko nám pomôže, ak nevieme správne písať? Aké knihy a prostriedky nám 
pomôžu? Vytvorte dvojčlenné skupiny a pozbierajte pravopisné pomôcky.
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7. Precvičenie pravopisu -ia, -ie,- iu, -ô, -ä 
a spoluhlások -l / -ĺ, -r / -ŕ

1. Doplňte vety vhodnými slovami.

Samohláska   sa vyskytuje iba po spoluhláskach p, b, m, v.

Dvojhlásky ia, ie, iu nikdy ! Aj ô je dvojhláska.

Spoluhlásky r,  ŕ, l,  ĺ tvoria  ak  stoja  tieto spoluhlásky medzi dvo-
ma inými spoluhláskami, ale r,  l netvoria slabiku, ak  nestoja  medzi dvoma  

inými  .

2. Napíšte na čiaru, čo vidíte na obrázku: 

   

3. Vyberte správnu formu slova.

lezje – lezie, pjeseň – pieseň, lieta – ljeta, jablko – iablko, jeleň – ieleň, majetok – 
maietok, tečje – tečie, príjemný – príiemný, sviatok – svjatok, rjeka – rieka, mačjatko 
– mačiatko, ovocie – ovocje, tanier – taňjer, kuriatko – kurjatko 

4. Rozdeľujte nasledujúce slová. 

polia, piatok, diaľka, priateľka, sviatok, Vianoce, viac, ľudia, čiarka, piesok, hviezda, 
pieseň, krajšiu, miesto, sedia, kvietok, rieka, ovocie, tanier, kuriatko, Vierka, žiak
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5. Koľko slabík majú nasledujúce slová? Napíšte ich počet číslami na čiary.

niekoľkoročný ; riaditeľka ; schôdzka ; nakôpkovali ; 

hviezdička ; najveselšiu ; kozliatko ; slniečko ; krajšiu ; 

polia ; žiak

6. Podčiarknite správne rozdelené slová.

de – sia – ta, sne – žien – ka, cu – dziu, kva – pôč – ka, des – iata, snež – ien – ka, cu – 
dz – iu, kv – ap – ôč – ka, de – si – ata, sne – ži – en – ka, cud – ziu, kva – pô – čka

7. Zakrúžkujte správne odpovede.

Dvojhlásky sú:
	– ia, je, iu, ô
	– ja, je, iu, ô
	– ia, ie, iu, ô
	– ia, ie, iu, uo

Ktorá veta je správne napísaná?
	– Červená Čjapočka má čierne mačiatko.
	– Červená Čiapočka má čierne mačiatko.
	– Červená Čjapočka má čjerné mačjatko.
	– Červená Čiapočka má čierné mačjatko.

8. Doplňte nasledujúce vety.

Ja mám naj  kamarátku. 

Ja mám naj  mamu.

Ja mám naj  okno.

9. Doplňte text. 

V__rka pije ml__ko. Spoluž__čka Mar__nka má na des__tu kurac__ peč__nku. Ro-
dič__ var__ hovädz__ pol__vku. Tret__čka Mar__na zasp__vala na bes__dke v__noč-
nú p__seň. Teta pestu__ pod obl__čkom k__por.
Môj pr__teľ Dan__l má mladš__ sestru Emíl__. D__včatá sp__vajú jednu krajš__ 
p__seň ako druhú. Máš rád horúcu hovädz__ pol__vku? V záhrade rast__ sladučká 
jah__dka. 

10.  Utvorte genitív jednotného čísla podstatných mien stredného rodu a použite ich 
vo vetách.

tŕnie 

lístie 

ústie 
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11.  Urobte trojčlenné skupiny, prečítajte si vety, a argumentujte za alebo proti.  
Odôvodnite váš názor.

Samohláska ä sa vyskytuje iba po spoluhláskach n, h, t, r. 
Dvojhlásky ia, ie, iu nikdy nerozdeľujeme!
Dvojhlásky bývajú na začiatku slova, ale nebývajú na začiatku slabiky.
Ô nie je dvojhláska.
Spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ  tvoria slabiku, ak stoja tieto spoluhlásky medzi dvoma inými spo-
luhláskami, ale r, l  netvoria slabiku, ak nestoja medzi dvoma inými spoluhláskami.

12. Napíšte vety s nasledujúcimi slovami: 

rad 

 

riad

 

podá

 

pôda

 

mesto

 

miesto

 

13. Zahrajte rozhovor Viki s Danom z učebnice s vlastnými slovami.
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14. Vypíšte do tabuľky všetky slová z úvodného textu 7. lekcie v učebnici podľa vzoru. 

ä ia ie iu ô r l ŕ ĺ
miesto  

15.  Vytvorte dve skupiny. Jedna skupina má argumentovať za to, že Viki by mala byť 
mäsiarkou ako jej otec, zatiaľ čo druhá skupina za to, aby bola lekárkou, ako jej 
matka.

 

 

 

 

 

 

 

16.  V pároch zahrajte nasledujúci rozhovor. Jeden sa pýta a druhý odpovedá a potom 
opačne. Doplňte chýbajúce vety. 

– Čo robí tvoja mama, alebo otec?

– 

– A tvoja stará mama? Ešte pracuje? 

– 
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17.  Na šesť strán jednej kocky napíšte nasledujúce začiatky viet. Hoďte kockou a tú 
vetu máte dokončiť, ktorej začiatok sa objaví pred vami.

O 10 rokov budem...  Budem lepší / lepšia v...
Chcem vyskúšať…  Najlepšia práca je…
Zajtra…   Ak budem dospelý / -á…  

18.  Projektová práca: porovnajte inzeráty. Vypíšte kto, čo by mal robiť, kde, koľko by 
zarábal, kedy má nastúpiť do práce atď.

Práca vhodná aj pre kuchárov! 
Mäsiar – Trenčín
INFORMÁCIE O PRACOVNOM 
MIESTE

•	 Miesto práce: Trenčín
•	 Základná zložka mzdy (brutto)  

a ďalšie odmeny:  
726 - 856 EUR / mesiac

•	 Termín nástupu: Ihneď
•	 Druh pracovného pomeru:  

plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Mäsiar: 
– delenie a porciovanie mäsa 
– úprava a starostlivosť o vzhľad vitrín 
– výroba špecialít a polotovarov 
–  práca so zákazníkmi – odborné 

poradenstvo zákazníkom
–  preberanie a odborný dohľad pri príjme 

tovaru

Lekár
INFORMÁCIE O PRACOVNOM 
MIESTE

•	 Miesto práce: Bratislava
•	 Základná zložka mzdy (brutto)  

a ďalšie odmeny:  
1 200 - 1 600 EUR / mesiac 

•	 Odmeny, benefity: 13. plat, 
vzdelávanie, rekreačné poukazy, 
jóga, 5 dní dovolenky naviac

•	 Termín nástupu: dohodou
•	 Druh pracovného pomeru:  

plný úväzok, skrátený úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Hľadáme lekára (aj absolventa), ktorý má 
záujem pracovať v našom tíme a zároveň 
sa vzdelávať v oblasti detskej paliatívnej 
medicíny. 
Náplňou práce je liečba a odborná 
starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti  
a ich rodiny v domácom prostredí v rámci 
multidisciplinárneho tímu.
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19. Napíšte esej o tom, aké povolanie by ste si vybrali a prečo.
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8. Hlásky 

1. Opravte pravidlá.

– ak sa v slove nachádza slabika, ktorá je dlhá, za ňou by mala nasledovať slabika dlhá;
–  dlhá slabika  je slabika, v ktorej sa nachádza krátka samohláska, dvojhláska, slabi-

kotvorné dlhé ĺ, ŕ;
– výnimky z rytmického krátenia sa uplatňujú: len pri slovesách.

Oprava:

 

 

 

Preložte do maďarčiny predchádzajúce pravidlá.

 

 

 

2. Pokračujte a dokončte vety.

Dlhá slabika je slabika: 

Ak sa v slove nachádza slabika dlhá: 

 

Výnimky z rytmického krátenia sa uplatňujú pri: 

OPAKOVANIEOPAKOVANIE  
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3. Vyplňte tabuľku a potom odpovedajte na otázky.

Samohlásky Dvojhlásky Spoluhlásky

Ktoré sú krátke samohlásky? 

Ktoré sú dlhé samohlásky?  

Ktoré sú tvrdé spoluhlásky?  

Ktoré sú mäkké spoluhlásky?  

Ktoré sú obojaké spoluhlásky?  

Ktoré sú slabikotvorné spoluhlásky?  

4. Ktoré hlásky sa nerozdeľujú?

5. Ktoré je správne rozdelenie? Pomôže vám kniha Pravidlá slovenského pravopisu. 

Kó -rea / Kó-re-a  And-re-a / And-rea hád-žem  / há-džem rúc-ho  / rú-cho 

bie-ly / bi-e-ly  cud-zi-u /cu-dziu  vi-ac-hlas-ný / viac-hlas-ný / vi-ach-lasn-ný
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6. Podčiarknite správne napísané slová.

rozdieľ – rozdiel, odkiaľ – odkial, aľe – ale, zápaľ – zápal, hodnotiľ – hodnotil, bľesknúť 
– blesknúť, baľerínka – balerínka, pľakať – plakať, parlament – parľament, ľacný – lacný, 
riaditeľka – riaditelka, ambuľancia – ambulancia, ľad – lad, ľoď – loď, ľahký – lahký, 
ľalia – lalia – ľaľia, ľavá ruka – lavá ruka, lektor – ľektor, láva – ľáva. 

7. H či CH? Podčiarknite správne napísané slová.

ľahký – ľachký, horoba – choroba, horí – chorý, harakter – charakter, chcieť – hcieť,  
hlad – chlad, chlap – hlap, chrobák – hrobák, chorvátčina – horvátčina, chrápať –  
hrápať,  chutiť – hutiť,  hudba – chudba 

Napíšte s tými slovami vety, ktoré ste zatiaľ nepoznali.

 

 

 

 

8. Podčiarknite správne tvary slova a napíšte s nimi vety. 

hladný – chladný, hádzať – chádzať, hyba – chyba, oheň – ocheň 

 

 

 

9. Vyriešte tajničku.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. „Horí ......, horí na Kráľovej holi.”
2. Voňavý kvet
3. Dám ti 
4. Existujeme 
5. Janko ......, revolučný básnik
6. Malý hlodavec – vybrané slovo po -s
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10. Podčiarknite správne tvary slova.

a)  správny – správný, úradníčkam – úradníčkám, riekam – riekám,  
čitárňách – čitárňach, sviecam – sviecám, ženám – ženam, uliciam – uliciám,  
dlaniam – dlaniám, kostiam – kostiám.

b) miestam – miestám, lícam – lícám, mestám – mestam, srdciam – srdciám.
c)  krásneho – krásného, čierneho – čierného,  turčianske – turčianské,  

siedmeho – siedmého, rýdzi – rýdzí, svieži – svieží, pracujúceho – pracujúcého,  
pekného – pekneho, cudzieho – cudziého.

d) vládnuť – vládnúť, striehnuť – striehnúť, chladnúť – chladnuť.
e) lámu – lámú, viažu – viažú, češuci – češúci.
f)  chválim – chválím, čiernim – čierním, hlásim – hlásím, robím – robim,  

volám – volam.  
g) písavam – pisavam, čítavaš – čitavaš, spievame – spieváme, volávať – volavať.

11.  Naučte sa nasledujúce jazykolamy čím rýchlejšie prečítať. Ten vyhrá, kto je naj-
rýchlejší.

•  Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je 
najbrontosaurovatejší.

• Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
•  Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, 

tak naolejujeme linoleum.
• Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter?
• Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.
• Strč prst skrz krk.
• V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
•  Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela sa 

dcéra kráľa Nabuchodonozora?
• Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.
• Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, koleso, okolesilo si sa?
• Pán kaplán v kaplnke plakal.
• Pudel prdol púder.
• Sysle myslia, že v tej pixli je syslie müsli.
• Mama má málo maku.
• Podstata podstaty je v podstate nepodstatná.
• Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom.
• Žeby žaby žuvali žuvačku?
• A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia!
• Išla Prokopka po Prokopa, poď Prokope po priekope, poď Prokope, poď domov.
• Holič Hollý holí holiča z Holíča.
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12.  Vytvorte dve skupiny, z ktorých jedna má predstaviť samohlásky, druhá skupina 
spoluhlásky. Prezentácia môže byť na kartóne alebo ppt. Na internete nájdete in-
špirácie a zdroje.

13.  Ak je to možné, nakreslite hláskový systém v Minecrafte. Dôležité je, aby ste praco-
vali spolu. 

14. Napíšte esej o tom, prečo je dobre mať psa z útulku.

 

 

 

 

 

 

15. Zhrňte obsah textu do 5 viet.

Veterinárny lekár

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
•	 Miesto práce: Bratislava
•	 Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1500 - 2500 EUR / brutto 

(výsledná suma závisí od kvalifikácie a skúseností)
•	 Termín nástupu: dohodou
•	 Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Na veterinárnej klinike v Bratislave rozširujeme tím odborníkov a hľadáme veterinárnu 
lekárku / veterinárneho lekára. 
Dennou náplňou práce bude odborná starostlivosť o malé zvieratá – vyšetrovanie, 
diagnostika, vykonávanie zákrokov, poradenstvo. Požadujeme taktiež príjemné 
vystupovanie, hlboký záujem o prácu so zvieratami, ochotu sa učiť nové veci, oddaný  
a zodpovedný prístup k práci. Sme stabilná klinika a máme dlhoročné skúsenosti  
v praktickom vzdelávaní a tréningu veterinárnych lekárov. Ak ste sa pri čítaní dostali  
až sem a znie Vám to zaujímavo, reagujte na danú pracovnú ponuku.
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16.  Aký je rozdieľ medzi slovenskou a maďarskou abecedou? Napíšte na čiaru obidve 
abecedy a zakrúžkujte všetky rozličné hlásky.

 

 

 

 

17.  Nájdite slovo! Pokračujte v hre tak, že s poslednou hláskou slova sa má začať ďalšie 
slovo. Dávajte pozor na to, že posledná hláska nemôže byť -y, -ý.

Príklad: – ucho – olovrant – teta …

18.  Opýtajte sa svojich rodičov a starých rodičov, čím chceli byť v detstve, aké povola-
nie si chceli vybrať a potom to prediskutujte v triede.
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9. Vybrané slová 

1. Z pravidla chýbajú slová. Doplňte ich správne.

Vybrané slová  sú tie slová domáceho pôvodu v  slovenčine,  v ktorých sa  

po , teda po ,  

vo vnútri slova píše  a nie .

2. Napíšte 5-5 vybraných slov z každej skupiny.

b m p r s v z

3. Napíšte na čiaru,  čo vidíte na obrázkoch. 
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4. Aké  -i / -í, -y / -ý píšeme v nasledujúcich slovách?

dob_tok, ob_dva, b_ť, ob_lie, b_ť, preb_tok, b_dlo, B_strica, b_strina, R_m, r_m, naz_- 
vať, r_zoto, r_ža, nab_janie, b_linky, b_dlisko, kab_nka, náb_tok, dob_vatelia, b_č, 
ob_čaj, b_valý,  pr_roda, r_ba, r_bník, r_chlo, kr_žovatka, úr_vok, pr_pad, pr_beh, 
R_chard, kr_vá, R_ta, R_mavská Sobota, m_štička, m_nulý, zam_lovaný, m_znúť, 
mam_čka, m_š, m_ška, m_sa, um_váreň, kor_to, r_movačka, rozm_šlať, b_tový,  
br_ndza, m_šlienka, s_lný, s_r, op_tať sa, zv_šok, m_sa, m_halnice, skr_ňa, d_ktáty, 
Z_ta, zv_k, v_kať, v_dieť 

5. V nasledujúcich slovných spojeniach doplňte -i / -í, -y / -ý. 

b_kov útok, hodiny b_jú, v_b_tý mobil, dob_vatelia hradu, dob_té kolená, zab_ja 
klince, b_valý priateľ, ideme do R_ma, v_r húka, m_ ideme jesť, p_je čaj, br_ndzové 
halušky, s_rové mäso, slovenský jaz_k, ružové m_dlo, m_lá mam_čka, krátky úr_- 
vok, m_lý R_chard, múdra m_šlienka, drevené kor_to, zelená kor_tnačka, čierne 
m_halnice, veľká skr_ňa, malá m_ška, m_nulý týždeň, zelená pr_roda, r_chlo chodiť, 
ťažká kr_žovatka, nap_sať d_ktát, v_soká V_lma, lesná v_la, cudzí jaz_k, v_kať zo zv_- 
ku, um_vať r_ad, nev_diteľná hv_ezda

6. Doplňovačky na každý deň. Doplňte v texte samohlásky -i / -í, alebo -y / -ý.

a) po v:
V_ ste učitelia? V_del_ sme vás vonku. Jaromír vie v_soko skákať.V sade pestujeme 
v_šne. V_no sa robí z hrozna. Na strome žije v_r. V_dí dobre aj v noci. 

Unav_l sa pri v_skokoch na plot. Ráno opäť sv_tá. Zvieratá v ZOO majú veľký v_beh. 
Vtáky tu majú v_soké klietky. Môžu lietať do v_šky. Lekár mi ľahko v_trhol zub.  
Nezv_knem plakať. Evka v_ta milú návštevu. Ponúka višňov_ koláč. 

b) po z:
V z_me som bol doma. Bolo také veľké z_misko, že mi skoro jaz_k v ústach primrzol. 
Náš M_lan má prez_vku Miňo. M_nule ho triasla z_mnica. Rudko z_skal z násobilky 
jednotku. Jeho v_skot sa oz_val veľmi ďaleko. Včera v_z_val M_rka na preteky. Ako sa 
naz_va naše mesto?

Keď ráno pri okne z_vala, ľad sa začal top_ť. Evku prez_vajú Spachtoš. V posteli b_va 
pr_kr_tá až po nos. Keď začuje v_hrávať muz_ku, ľahko v_skočí na nohy. Rada si poz_- 
va na návštevu svoje priateľky.

c) po s:
Malého s_nčeka trápia os_pk_. Je v_s_paný po celom tele. Pozeral na mamku ako s_- 
rôtka. Múku pres_pala cez s_to a pos_pala ňou plech. S_korky v s_chravom počas_ 
poletovali po dvore, hľadali potravu. 
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d) po r:
R_barská bašta je v Budapešti. R_chly vlak sa volá r_chlik. Pestuje r_bezle vo dvore. 
R_chard sa skr_l pod per_nu. Rád sa hrá na skr_vačku. R_chlo umyl okná. Jeho kor_t- 
načka sa ukr_la. Nehr_z ma! Str_ko vzal Jožka na r_bačku. Na Vianoce budeme jesť 
r_bu. R_ta je pekná. V pr_lohe vám posielam esej. Na večeru budú br_ndzové halušky. 

e) po p:
Páv p_šne otvára chvost na dvore. Op_ca vie p_skať. P_chol som sa do prsta.  
Náš kôň má na kop_te podkovu. Rád sa nap_je čistej vod_. P_vo je chutné v lete.  
P_cha a predsudok. Som p_šná na teba. Kúp_me cukríky. Tvoje šaty sú prep_chové.  
Na dvore p_lia drevo. Op_tame sa zajtra. Tráp_l ich smäd. Nap_te sa! P_rát sa pýšil 
svojou p_štoľou. 

f) po m:
Ľudm_la a M_lka sa šm_kajú na ľade. M_ sme om_lom zam_kali iné dvere. Veľm_ 
ho m_klo od ľaku. Pod umývadlom bola veľká m_sa s pom_jami. Vyum_val celú 
kuch_ňu. M_nister ch_til do rúk m_krofón a prehovoril k m_liónom ľudí. Autá chytili 
šm_k. M_hlo sa m_ pred očami m_stické znamenie. M_ sme to m_sleli ináč. M_slím 
často na M_lku.

g) po b:
Čím chceš b_ť? Na veži b_jú hodiny. O druhej máme b_ť v d_vadle. Zbiera b_linky, 
ona je b_linkárka. Na poliach sú ob_lia. Dano je b_strejší ako Viki. Bývame v Banskej 
B_strici. Chcela b_ b_ť lekárom. Možno b_ vedel určiť aj slab_ky. Neb_jú sa, hrajú sa. 
V ob_vačke máme posteľ. Keb_ ste pr_šli do Budapešti, bol_ b_ ste videli pekné b_ty. 

7. Napíšte vety s dvojicami slov.

byť – biť

 

bydlo – bidlo

 

dobyť – dobiť

 

výr – vír
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vyť – viť

 

my – mi

 

rým – Rím

 

8. Ktoré vybrané slová môžete vytvoriť z týchto skupín písmen?

ýpcha šýkva krkoýsa otpoky eľťybova kyzv zmyh omtý
aknačytork vokryú ťapsy tokbyán yzajk sťyač aklinyb kanielšym

9. Napíšte vety s nasledujúcimi slovami.

pýcha

  

Bystrica 

 

bývalý

 

obyvateľ

 

myšlienka
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mýto

úryvok

 

rytier

 

syr

 

sýtiť

 

10. Napíšte krátko, čo píše horoskop pre znamenie Býk.

 

 

 

 

 

Dnešný horoskop:    Býk (20.4. - 20.5.)
Vaša pozícia sa bude otriasať. Budete musieť opäť presvedčiť, že svoju prácu zvládate. 
Vo financiách budú pre vás vyhradené menej výnosné projekty, ale aj na nich sa dá
zarobiť. V láske budete mať veľa súperov. Berte ich jedného po druhom.



55

Bryndzová nátierka trošku ináč
Na bryndzovú si pamätáš ešte zo školských čias, však? Dnes sa ju však naučíš
pripravovať inak ako si zvyknutá, samozrejme, trošku zdravšie :-). A nezabúdaj,
hľadaj 100 % ovčiu bryndzu zo salaša, jedine tak dodá tvojmu telu toľko
užitočných látok.
Čo budeme potrebovať pre 4 hladošov?
• ovčiu bryndzu (stačí 125 g)
• 1 cibuľku
• 1 mrkvu
• 1/2 bieleho jogurtu
• himalájsku soľ, korenie
• sladkú mletú červenú papriku
• bazalku
Ako budeme postupovať?
1. Nastrúhame mrkvičku a pokrájame cibuľku.
2. Pridáme rozmačkanú bryndzu a jogurt podľa hustoty, ktorú chceme dosiahnuť.
Ochutíme a môžeme podávať :-).

11. Vypíšte všetky vety na čiaru, v ktorých sa nachádza slovo bryndza.

 

  

12.  Vytvorte si dvojčlenné skupiny. Vystrihnite prílohu č. 1 na konci lekcie. Vystrihni-
te kartičky, jeden má zbierať vybrané slová, druhý nevybrané.

13.  Ak je to možné, vytvorte si 7 skupín, každá skupina si má vybrať 5 vybraných slov, 
potom každá skupina má svoje vybrané slová zahrať ako aktivity. 

14.  Urobte dve skupiny, jedna skupina má argumentovať za to, že vykanie je dobré  
a druhá skupina za to, že tykanie je lepšie. 
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15. Preložte nasledujúce vety do maďarčiny, napíšte si ich do zošita.

Bystrý býk býva obyčajne s kobylou. Dobytok by mal byť bylinožravý.
My sa mýlime, keď si myslíme, že myška umyla šmykľavým mydlom hmyz a zamy-
kala ho a žmýkala.
V Myjave je priemysel, neďaleko priesmyk, kde sa hmýria autá.
Pýtam sa pyšného pytliaka: „Prečo má srna zranený pysk a kopyto? Nepýr sa, budeš 
za to pykať!“
Ryšavý strýk hryzie ryžu a bryndzu. V koryte je ryba a korytnačka. Rýchly rytier 
ryje úkryt pred rysom, čo rýpe do zeme.
Sýty syn sypal sykavej sýkorke syr. Syseľ syčí, že je sychravo.
Vyžla zvykne vyť na vydru. Výr výska nad vysokou vyhňou: “Predpona VY-!“
Nazývajú ma jazyčnicou. (Ja sa ozývam a k priateľstvu ju prizývam.)

Príloha č. 1.

p_sk dob_tok p_skot ob_dva b_ť ob_lie b_dlo B_strica m_

b_strina R_m r_m naz_vať r_zoto r_ža nab_janie b_linky b_dlisko

kab_nka náb_tok dob_vatelia b_č ob_čaj b_valý pr_roda r_ba r_bník

r_chlo kr_žovatka úr_vok pr_pad pr_beh R_chard kr_vá R_ta R_mavská 

m_štička m_nulý zam_lovaný m_znúť mam_čka m_š m_ška m_sa um_váreň

kor_to r_movačka rozm_šľať b_tový br_ndza m_šlienka s_lný s_r op_tať sa

zv_šok m_halnice skr_ňa d_ktáty Z_ta zv_k V_lma v_kať v_dieť
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10. Slovesá

A) Otázky k textu v učebnici

1.  Odpovedajte na otázky podľa textu v učebnici.

Čo by chceli kúpiť dievčatá z nahromaždenej sumy?

  

 

Na čo chce poprosiť Kika Viki?

 

V akom športe je šikovná Kika?

Kde sa rozprávajú Kika a Viki?

 

Prečo sa čudovala Viki?

Čo si myslela Kika?

Aký ples organizujú?

Kde organizujú ples?

Akú tému mal ples vlani a v predminulom roku?
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B) Pravidlá – opakovanie

2. Vyplňte chýbajúce slová.

Sloveso vyjadruje .

Sloveso môže byť:

– 
– pomocné.

Sloveso môže mať:

–   →  prvú, druhú, tretiu

– číslo   →   

–  →  prítomný, minulý, budúci

– spôsob   →   

–  → činný, trpný

– vid   → 

3. Vyplňte chýbajúce slová.

Slovesá , ale časujeme.

4. Aké -i, -y sa píše v slovesných príponách?

V slovesných príponách sa píše .

5. Minulý čas slovies tvoríme z infinitívu. 

Odstránime koncovku -  a pridáme .

Budúci čas slovies sa tvorí:     
– pri nedokonavých : byť + infinitív   jesť  →    budem jesť
– pri dokonavých slovesách: POZOR → budúci čas jesť   →   dojesť
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C) Sloveso byť – opakovanie

6. Vyčasujte  sloveso byť, ale napíšte jeho tvary aj v negácii. Dávajte pozor na pravopis. 

Jednotné číslo
1. osoba – ja 

Jednotné číslo 
2. osoba – ty

Jednotné číslo
3. osoba – on, ona, ono, 

Prítomný čas
Minulý čas
Budúci čas
Rozkazovací 
spôsob _ _

Množné číslo
1. osoba – my 

Množné číslo
2. osoba – vy

Množné číslo
3. osoba – oni, ony

Prítomný čas
Minulý čas
Budúci čas
Rozkazovací 
spôsob _

D) Čas slovies (minulý čas, prítomný čas, budúci čas) – opakovanie

7.  Pozorne si pozrite obrázky. Čo robia osoby na obrázkoch? Vytvorte so slovesami 
krátke vety v prítomnom čase.
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8. Slovesá v zátvorkách napíšte v správnom tvare.

Teraz sa  (ja, cítiť) dobre. Červená Čiapočka  (niesť) 

koláče. Dnes mama  (pomáhať) babke. Starká  (bývať) 

na dedine. Dano  (bývať) v paneláku. Kika a ja spolu 

(ísť) na ples. Každé ráno  (my, otvoriť) okná. 
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9. Opíšte svoj deň. 

Skoro ráno 

Ráno 

Doobeda 

Na obed 

Poobede 

Popoludní 

Večer 

V noci 

10. Vytvorte dvojčlenné skupiny, zahrajte si dialógy. 

– Ahoj, ako sa máš?

– 

– Aké plány máš na dnes? 

– 

– Už ťa nebolí hlava? 

– 

– Ako sa má tvoja babka? A čo robí?

– 

– Ďakujem, otec sa má dobre. 

– 

– Nie, už je zdravý. 

11. Vyplňte tabuľku podľa vzoru.

sloveso – infinitív Minulý čas – Jednotné č., 3. osoba
písať on písal, ona písala, ono písalo
čítať
brať
robiť
vidieť
rozumieť
niesť
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12. Zopakujte si budúci čas.

Budúci čas – sloveso byť + infinitív slovesa:

ja  budem ja   nebudem
ty                     ty                     
on / ona / ono on / ona /ono
my my
vy vy
oni / ony oni / ony

13. Vyplňte tabuľku. 

ja budem písať ja nebudem robiť

ja sa budem kúpať ja nebudem jesť

14. Napíšte vety s nasledujúcami slovami v budúcom čase do zošita.

urobiť, dojesť, dopiť, prečítať, zaplatiť

E) Spôsob slovies (oznamovaní, rozkazovací, podmieňovací) – opakovanie

15. Ako sa vytvára rozkazovací spôsob slovies? 

Rozkacovací spôsob sa tvorí z .

Infinitív Tykanie (ty) Vykanie (vy) 1. osoba Mn. č. (my)

otvoriť ústa

zhlboka dýchajme!

pi čaj!
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Infinitív Tykanie (ty) Vykanie (vy) 1. osoba Mn. č. (my)

jedzte vitamíny!

užívať lieky

príď na kontrolu!

16. Zopakujte si podmieňovací spôsob.

Prítomný čas Minulý čas Podmieňovací spôsob

Čítam knihu.

Pijem kakao.

Kreslím kvet.

F) Pomocné slovesá – opakovanie

17. Aké pomocné slovesá poznáte? 

•  akar  

•  szabad

•  bír

•  kell

•  birtokol

•  tud

Preložte nasledujúce vety do slovenčiny:

Aludni akarok. Táncolni szeretnék. Nem akarok iskolába menni. Szeretnék kakaót inni. 
Nem szeretnék citromot enni. Nincs labdám. Van korcsolyám. Aludhatok. Muszáj ta-
nulnom. Nem muszáj kiabálnod. Mit kellene tennem? Kimehetünk? Van egy nővérem. 
Van munkám. Szabad zongoráznom?
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G) Zhrnutie – opakovanie

18. Vyčasujte nasledujúce slovesá.

19. Napíšte vety pomocou uvedených slov – prítomný čas, rozkazovací spôsob.

nekričať – ty – na dvore 

pracovať – vy 

chytať – ty 

20. Slovesá v zátvorkách napíšte v správnom tvare.

Nie vždy  (my, rozumieť) čo  (hovoriť) pani 

učiteľka. Moja mama každé ráno mi  (česať) vlasy. Každý deň si  

 (ty, urobiť) domácu úlohu. Každé ráno   

(ja, osprchovať sa). Večer  (my, večerať) spolu. 

Prítom. 
č.,
Jednot. 
č.,
1. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Jednot. 
č.,
2. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Jednot. 
č.,
3. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Množné 
č.,
1.osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Množné 
č.,
2. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Množné 
č.,
3. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

Prítom. 
č.,
Jednot. 
č.,
2. osoba,
Rozka-
zovací 
spôsob

Minulý 
čas,
Jednot. 
č.,
3. osoba,
Oznamo-
vací
spôsob

chytať
rozumieť
niesť
trieť
hynúť
brať
česať
žať
chudnúť
žuť
pracovať
robiť
vidieť
kričať
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21. Utvorte nasledujúce vety. 

Minulý čas Budúci čas Rozkazovací 
spôsob

Podmieňovací 
spôsob

Umyješ si ruky.

Napijete sa 
vody.
Poďakuješ sa  
za obed.

Ješ mäsko.

Stretneš sa 
s kamoškou.
Kupuješ si  
biliard.

Splníš svoj sen.

Nerozprávate 
hlasne.

Prosíte si test.

Spravíme stôl.

Vidíme  
bociana.
Organizujeme 
ples.
Presvedčíme 
vás.
Rozumieme 
odpovedi.

Pustíme ich.

Nefajčíme.

Nemíňaš  
peniaze.

Pustíš ju.

Voláš ho.
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22. Utvorte od uvedených slovies rozkazovací spôsob v 2. os., J. č.:

premyslieť, zakryť, vyryť, prestrieť, viť, zavyť, umyť.

 

 

23. Vyčasujte sloveso ísť.

ja idem, ty ideš, on – ona – ono ide … 

– budúci čas slovesa ísť je: ja pôjdem, ty pôjdeš, on – ona – ono pôjde … 

– negácia: ja nejdem, ty nejdeš …

– budúci čas: ja nepôjdem, ty nepôjdeš …

H) Dokonavé a nedokonavé slovesá – opakovanie

24. Dokonavé či nedokonavé? 

Nedokonavé Dokonavé

obliekať sa obliecť sa

vyzliekať sa vyzliecť sa

obúvať sa obuť sa

vyzúvať sa vyzuť sa

písať napísať

pýtať sa opýtať sa

jesť dojesť

raňajkovať naraňajkovať sa

učiť sa naučiť sa

robiť urobiť

hľadať pohľadať



68

25. Vyberte si 5-5 slovies, a napíšte s nimi vety. 

 

 

 

 

 

 

 

26. V čom je rozdieľ?

Chce ísť s tebou? 

Chce chodiť s tebou? 

I) Synonymá

27.  Vytvorte dve skupiny, nájdite synonymá, alebo podobné slová. Môžete používať 
slovník.

→ športovať  cvičiť, hrať, tenis, hokej, hokejista, vyhrať, športovec, bojovať atď.

→ robiť

→ sedieť
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J) Čo robí – čo sa deje? 

28. Vyplňte tabuľku podľa vzoru.

hrať, vyriešiť, sčervenieť, plniť, zakopať, krásnieť, belieť, belieť sa, zelenieť, lacnieť, chu-
dobnieť, sedieť, plniť, hádzať, rozprávať, padnúť, mladnúť, slabnúť 

Čo robí? Čo sa deje?
vyriešiť sčervenieť

Aký je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami? Čo vyjadruje jedna skupina a čo dru-
há?

 

  

K) Textové cvičenie 

29.  Utvorte dve skupiny: jedna skupina má argumentovať za to, že videohry sú užitoč-
né, druhá skupina nech argumentuje za to, že nie sú užitočné.
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30.  Projektová práca: trieda organizuje dobročinný / charitatívny ples. Rozdeľte si úlo-
hy. Vymyslite, kedy a kde bude ples a pre koho venujete pozbieranú sumu. Vyberte 
si hlavnú tému a programy bálu, napíšte pozvánky, a môžete aj nakresliť, alebo 
v počítači si vytvoriť plagát plesu.
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31. Podčiarknite slovesá v texte, a napíšte si ich do zošita.

Slovenskí hokejisti hrajú za smiešne sumy. A potom brigádujú

BRATISLAVA. Po tom, ako sa pre pandémiu koronavírusu skončila najvyššia slovenská
hokejová súťaž, začala sa malá vojna medzi klubmi a hráčmi.
Keďže sa súťaž skončila 15. marca, hráči sa obávali, či kluby budú plniť zmluvy, ktoré
majú podpísané do konca apríla.
„Niektoré kluby končili zmluvy hráčom v polovici marca. V Košiciach sme sa dohodli,
že marec nám vyplatia. Apríl je otázny,“ priznal v podcaste Boris a Brambor košický
hokejista Branislav Rapáč.
„V Slovane ešte nevieme, koľko nám zaplatia, pretože majiteľ je odcestovaný.
V súčasnosti však nemáme zaplatený ani január,“ načrtol obranca Slovana
Bratislava Michal Sersen.
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11. Podstatné mená

1. Vyplňte chýbajúce slová.

Podstatné mená pomenúvajú , , , 

, .
Delíme ich na:
všeobecné –      – abstraktné
Podstatné meno môže mať:

•  (mužský, ženský, stredný)

•  (N, G, D A, L ,I)

•  (jednotné, množné)

2.  Podľa čoho sa skloňujú nasledujúce pomnožné podstatné mená? Môžete používať 
internet. 

narodeniny ,  meniny ,  nohavice , 

okuliare ,  pľúca ,  raňajky ,  

hrable ,  vidly ,  prsia ,  

ústa ,  vinohrady ,  husle ,  

kliešte ,  Donovaly ,  kvasnice , 

Vianoce ,  kúpele ,  Tatry 

Zopakujte si! Vzor pomnožného podstatného mena určujeme podľa zakončenia. 

-y  Donovaly dub 
-e  kúpele stroj 
-y  Tatry  žena 
-e  nožnice ulica 
-a,-á  ústa  mesto 
-ia plecia srdce 
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A) Mužský rod – opakovanie

3. Vyskloňujte nasledujúce podstatné mená.

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N brat dom
G
D
A
L
I

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N tenista oheň
G
D
A
L
I

4. Dajte do správneho tvaru slová v zátvorkách v jednotnom a v množnom čísle.

a) 
bez + G (chlapec, vnuk, dedko, otec, syn, brat, Jano, Hviezdoslav, vták, boh, človek, 
kôň)

napr. bez chlapca

 

 

 

k + D (chlapec, vnuk, dedko, otec, syn, brat, Jano, Hviezdoslav, vták, boh, človek, kôň)
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pre + A (chlapec, vnuk, dedko, otec, syn, brat, Jano, Hviezdoslav, vták, boh, človek, 
kôň) 

 

 

 

o + L (chlapec, vnuk, dedko, otec, syn, brat, Jano, Hviezdoslav, vták, boh, človek, kôň)

 

 

 

s + I (chlapec, vnuk, dedko, otec, syn, brat, Jano, Hviezdoslav, vták, boh, človek, kôň) 

 

 

 

b)
od + G (hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha, tenista, futbalista, hrdina)

 

 

 

kvôli + D (hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha, tenista, futbalista, hrdina)
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pre + A (hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha, tenista, futbalista, hrdina)

 

 

 

pri + L (hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha, tenista, futbalista, hrdina)

 

 

 

za + I (hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha, tenista, futbalista, hrdina)

 

 

 

c)
okrem + G (dom, strom, obraz, hrad, plod, stôl, vlak, mráz, prst, reflex, index, cesnak, 
kôpor)

 

 

 

naproti + D (dom, strom, obraz, hrad, plod, stôl, vlak, mráz, prst, reflex, index, cesnak, 
kôpor)
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na + A (dom, strom, obraz, hrad, plod, stôl, vlak, mráz, prst, reflex, index, cesnak, 
kôpor)

 

 

 

v + L (dom, strom, obraz, hrad, plod, stôl, vlak, mráz, prst, reflex, index, cesnak, kôpor)

 

 

 

za + I (dom, strom, obraz, hrad, plod, stôl, vlak, mráz, prst, reflex, index, cesnak, kôpor)

 

 

 

d)
do + G (kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, močiar)

 

 

 

k + D (kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, močiar)
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po + A (kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, močiar)

 

 

 

v + L (kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, močiar)

 

 

 

pod + I (kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, močiar)

 

 

 

5. Vyplňte tabuľku.

sudca, manažér, spevák, doktor, plot, stroj, pes, lev, chlapec, hokejista, vlak, cyklista, 
otec, syn, huslista, učiteľ, spolužiak, dedo, Jano, Martin, tenista, futbalista, dom, obraz, 
strom, sluha, čaj, nôž, oheň, hrad, hovorca, prezident, kuchár, predavač, novinár, sused, 
most, stôl, park, banán, citrón, melón, jogurt, cukor, džem, med, chlieb, rožok, ples, 
bál, syr, kabát, sirup, slovník, rod, obed, močiar, opravár, jeleň, hotel, internát, papier, 
lúč, komín, Jaromír, Dano, Jozef, Juraj, pradedo, kohút, vlk

chlap hrdina dub stroj
sudca
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6. Vyskloňujte nasledujúce podstatné mená.

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N január hektár
G
D
A
L
I

7. Podstatné mená použite v krátkych vetách.

  hosť, dedinčan, ujo, švagor, Slovan 

 

 

 

 

 

8. Podstatné mená dajte do správneho tvaru, a potom napíšte s nimi vety.

mať veľa (peniaze)

 
do posledného (večer) 

dobehol do (obchod) 

vypil vodu bez (cukor) 

hrali sa s (rodičia) 

dali pod (stôl) 
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vyšli z (močiar) 

stáť oproti (hostia) 

9. Kde si? Kde ideš?

Som v  (dom, chaos, vlak)

Som na  (hrad, stôl)

Idem na  (bál, trh)

Idem cez    (cirkus, park)

Idem do  (dom, hrad)

10. Doplňte pádové prípony.

On je veselý  (chlapec). Stojí pred  (dom). Jeho otec 

pracuje v  (hrad), v  (hotel) veľa športuje, pretože 

je  (tenista). Pred  (hrad) je  (trh). 

Medzi  (trh) a  (dom) je škola. Veľa varia spolu.  

Bez  (cesnak, citrón) ani nezačnú variť. Všeko položia  

na  (tanier). Veľa sedia spolu aj pri  (televízor).  

11. Ako skloňujeme nasledujúce podstatné mená?

kuli, pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietzsche

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N
G
D
A
L
I
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B) Ženský rod – opakovanie

12. Napíšte na čiaru podstatné mená, v jednotnom aj v množnom čísle.
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13. Určte skloňovacie vzory podstatných mien.

pieseň, práca, slivka, báseň, loď, taška, telocvičňa, masť, pec, predpoveď, bezpečnosť, 
stanica, zem, polica, úloha, lúka, tabuľa, čokoláda, ruža, zmrzlina, baňa, voda, nedeľa,  
ruka, myseľ, bolesť, hlava, cibuľa, chata, lavica, fľaša, kuchyňa, Bratislava, reportáž, 
dcéra, chvíľa, budúcnosť, vnučka, garáž, rodina, kniha, cesta, sobota, izba, záhrada, 
trieda, budova, legenda, bomba, krv, vlasť, radosť, koža, koľaj, hmla, chyža, učiteľka, 
sekretárka, spreváčka, sukňa, šatňa, profesorka, obec, kúpeľňa, vaňa, čipka, šípka, 
medaila, čerešňa, nemocnica, predajňa, knižnica, mládež, prax, päsť, moc, pomoc, 
noc, obuv

žena ulica dlaň kosť
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14. Napíšte podstatné mená v množnom čísle G.

bez (práca, slivka, báseň, loď, taška, telocvičňa, masť, pec) 

 

15. Vyskloňujte nasledujúce podstatné mená.

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N loď masť
G
D
A
L
I

Jednotné č. Množné č. Jednotné č. Množné č.
N úloha čerešňa
G
D
A
L
I

16. Napíšte s nasledujúcimi výrazmi vety.

       
v (minulosť)  v (prítomosť)  v (budúcnosť)  
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17. Dajte do správneho tvaru slová v zátvorkách, potom napíšte vety s výrazmi.

šesť (legenda)

viac (zmrzlina)

málo (kniha)

mnoho (ruža)

veľa (taška)

menej (moc)

18. Slová v zátvorke napíšte správne v jednotnom a v množnom čísle.

a) 
bez + G (zmrzlina, rodina, chata, profesorka, sobota, záhrada, kúpeľňa) 

 

 

 

k + D (zmrzlina, rodina, chata, profesorka, sobota, záhrada, kúpeľňa) 

 

 

 

na + A (zmrzlina, rodina, chata, profesorka, sobota, záhrada, kúpeľňa) 
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o + L (zmrzlina, rodina, chata, profesorka, sobota, záhrada, kúpeľňa) 

 

 

 

s + I (zmrzlina, rodina, chata, profesorka, sobota, záhrada, kúpeľňa) 

 

 

 

b) 
z + G (pec, zem, garáž, koľaj, bezpečnosť, bolesť, budúcnosť, krv, vlasť, radosť, noc)

 

 

 

oproti + D (pec, zem, garáž, koľaj, bezpečnosť, bolesť, budúcnosť, krv, vlasť, radosť, 
noc)

 

 

 

na + A (pec, zem, garáž, koľaj, bezpečnosť, bolesť, budúcnosť, krv, vlasť, radosť, noc) 

 

 

 

v + L (pec, zem, garáž, koľaj, bezpečnosť, bolesť, budúcnosť, krv, vlasť, radosť, noc)
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nad + I (pec, zem, garáž, koľaj, bezpečnosť, bolesť, budúcnosť, krv, vlasť, radosť, noc)

 

 

 

19. Napíšte vety s nasledujúcami slovami.

žehliť – sukňa

 
pozerať – telka

chváliť – učiteľka

jesť – čerešňa

mať – moc

cítiť – radosť

20. Dokončte vety.

Dajte mi, prosím   200 gramov (citrón, cibuľa, figa, mandľa),
   kúsok (slivka, torta, hruška, huba), 
   pohár (voda).  
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21. Ako skloňujeme meno Andrea? 

V jednotnom čísle:   Andrea – bez Andrey – k Andrei – (vidím) Andreu – o Andrei – 
s Andreou.

V množnom čísle:  Andrey – bez Andreí – k Andreám   
  – (vidím) Andrey – o Andreách – s Andreami. 

Ako skloňujeme slová: idea, Ikea, orchidea?

 

 

C) Stredný rod – opakovanie

22. Napíšte do tabuľky pádové vzory.

auto, gymnázium vajce, more lístie, námestie dieťa, kura, zviera

23. Slová v zátvorke napíšte správne v jednotnom čísle a v množnom čísle.

a)
okrem + G (drevo, vedro, brucho, mydlo, pole, líce, nástupište)

 

 

 

oproti + D (drevo, vedro, brucho, mydlo, pole, líce, nástupište)
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po + A (drevo, vedro, brucho, mydlo, pole, líce, nástupište)

 

 

 

v + L (drevo, vedro, brucho, mydlo, pole, líce, nástupište)

 

 

 

za + I (drevo, vedro, brucho, mydlo, pole, líce, nástupište)

 

 

 

b)
okrem + G (lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie, vtáča)

 

 

 

oproti + D (lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie, vtáča)
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po + A (lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie, vtáča)

 

 

 

v + L (lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie, vtáča)

 

 

 

za + I (lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie, vtáča)

 

 

 

24. Napíšte vety s nasledujúcami slovami.

auto – vodiť, 5 – kilo – jablko – kúpiť, pol – kilo – kakao - darovať, mať – oko – ucho 
brucho
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D) Textové cvičenia

25. Odpovedzte na nasledujúce otázky.

V mene koho napísali list? 
Akú pomoc dostal domov?
Koho podporovali sponzori? 

Ďakovný list

Dovoľte, aby som Vám v mene Domova sociálnych služieb Čistá duša v Trenčíne, 
vyjadrila svoje poďakovanie za pomoc, ktorú ste nášmu zariadeniu poskytli v čase 
pre nás tak veľmi zložitom a ťažkom.
Podaná pomocná ruka v materiálnej, finančnej alebo inej forme z Vašej strany bola 
pre nás pomocou tak neoceniteľnou, ktorú si málokto vie predstaviť.
Vážime si Vás ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne handicapovaných 
mladých ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby, 
ktoré nie každý človek pochopí a podporí.

Vyjadrujeme Vám preto jedno veľké ĎAKUJEME!

Budeme nesmierne šťastní, keď nás poctíte svojou návštevou v našom zariadení, 
aby ste spoznali nás všetkých, ktorí by sa Vám chceli odvďačiť za Vašu ochotu, lásku  
a snahu pomôcť.
S úctou a vďakou,
                               p. Nováková

26. Napíšte esej do zošita o tom, podľa vás aká bude budúcnosť.

27. Čím cestujeme?
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12. Prídavné mená

1. Čo vyjadrujú prídavné mená?

– akostné

– 

– vzťahové

– 

– privlastňovacie

– 

2. Ako sa skloňujú prídavné mená?

Prídavné mená skloňujeme vždy podľa , pred ktorým stoja.

Aký chlap? Pekný chlap. Aká žena? Pekná žena. Aké mesto?  Pekné mesto.

– Pre mužský rod používame koncovky: 

– Pre ženský rod používame koncovky:  

– Pre stredný rod používame koncovky:  

3. Vytvorte dvojčlenné skupiny a krížikom označte správne tvrdenie. 

Podstatné mená skloňujeme podľa vzoru otcov a matkin.
Podľa vzoru páví skloňujeme prídavné mená zakončené na -i, -í,  
-a, -e.
Podľa vzoru pekný skloňujeme prídavné mená zakončené  
na -ov, -ova, ovo, -in, -ina, -ine.
Podľa vzoru otcov – matkin  skloňujeme prídavné mená zakončené 
na  -ov, -ova, -ovo, -in, -ina, -ine.

Opravte nesprávne informácie.
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4. Vyplňte tabuľku podľa vzoru.

makový, lipový, otcov, starý, zlý, dobrý, matkin, medový, pekný, chlebový, škaredý, 
stromový, dažďový, tvarohový, nový, dlhý, sestrin, syrový, dedov, čerešňový, kolegov,  
múdry, tvrdý, paradajkový, chrenový,  hustý, horký, hrubý, vodný, slabý, rodinný, tupý, 
otcovský, rýchly, ženský, teplý, nočný, celý, chorý, úzky, blízky, veľký, krátky, mäkký, 
čierny, červený, zelený, pyšný, maličký, denný, priateľkin, orechový

privlastňovacie prídavné 
mená

vzťahové prídavné  
mená

akostné prídavné  
mená

makový

5. Vystupňujte prídavné mená, ktoré sú v štvorci s názvom „akostné prídavné mená”.
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6. Vyskloňujte nasledujúce prídavné mená.

Jednotné číslo
 zlý                                                          horší

mužský ženský stredný mužský ženský stredný
N
G
D
A
L
I

Množné číslo
                                                dobrý                                                lepší

mužský ženský stredný mužský ženský stredný
N
G
D
A
L
I

synov
 Jednotné číslo Množné číslo

mužský ženský stredný mužský ženský stredný
N
G
D
A
L
I
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sestrin
 Jednotné číslo Množné číslo

mužský ženský stredný mužský ženský stredný
N
G
D
A
L
I

7. Doplňte pádové prípony v mužskom rode.

a) jednotné číslo – množné číslo

 (silný, cudzí, materin, dedov) 

 (syn, tenista)

bez + G  (silný, cudzí, materin, dedov) 

 (syn, tenista)

k + D  (silný, cudzí, materin, dedov) 

 (syn, tenista)

pre + A  (silný, cudzí, materin, dedov)

  (syn, tenista)

o + L  (silný, cudzí, materin, dedov) 

 (syn, tenista)

s + I  (silný, cudzí, materin, dedov)

  (syn, tenista)

b) jednotné číslo – množné číslo

 (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 

z + G  (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 

k + D  (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 

cez + A  (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 
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v + L  (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 

za + I  (starý, tmavší, sestrin, otcov) 

 (strom, nôž) 

8.  Prídavné mená dajte najprv do ženského rodu, a potom doplňte pádové prípony  
v tomto rode. 

a) jednotné číslo – množné číslo

 (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

  (slivka, čerešňa)

z + G  (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

 (slivka, čerešňa)

k + D  (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

 (slivka, čerešňa)

pre + A  (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

 (slivka, čerešňa)

o + I  (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

 (slivka, čerešňa)

s + L  (lesný, zdravší, učiteľkin, susedov) 

  (slivka, čerešňa)

b) jednotné číslo – množné číslo

  (dobrý, tradičnejší, učiteľov, Timravin) 

 (pieseň, radosť)

bez + G  (dobrý, tradičnejší, učiteľov,Timravin) 

 (pieseň, radosť)

proti + D  (dobrý, tradičnejší, učiteľov,Timravin) 

 (pieseň, radosť)

pre + A  (dobrý, tradičnejší, učiteľov,Timravin) 

 (pieseň, radosť)

o + L  (dobrý, tradičnejší, učiteľov, Timravin) 

 (pieseň, radosť)
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za + I  (dobrý, tradičnejší, učiteľov, Timravin) 

 (pieseň, radosť)

9.  Prídavné mená dajte najprv do stredného rodu, a potom doplňte pádové prípony 
v tomto rode. 

a) jednotné číslo – množné číslo

 (červený, krajší, otcov, matkin)

 (ucho, líce)

bez + G  (červený, krajší, otcov, matkin)

 (ucho, líce)

k + D  (červený, krajší, otcov, matkin)

 (ucho, líce)

cez + A  (červený, krajší, otcov, matkin)

 (ucho, líce)

o + L  (červený, krajší, otcov, matkin) 

 (ucho, líce)

s + I  (červený, krajší, otcov, matkin) 

 (ucho, líce)

b) jednotné číslo – množné číslo

 (pekný, cudzí, otcov, sestrin)

 (umenie, zviera)

bez + G  (pekný, cudzí, otcov, sestrin) 

 (umenie, zviera)

k + D  (pekný, cudzí, otcov, sestrin)

 (umenie, zviera)

cez + A  (pekný, cudzí, otcov, sestrin)

 (umenie, zviera)

o + L  (pekný, cudzí, otcov, sestrin)

 (umenie, zviera)

s + I  (pekný, cudzí, otcov, sestrin)

 (umenie, zviera)



96

10. Podčiarknite prídavné mená a napíšte, podľa ktorého vzoru sa skloňujú.

Moje makové lásky:
Fantastické višňovo-makové rezy
Slivkový koláč s makom a tvarohom
Šťavnatý makovo slivkový koláčik
Jahodovo – maková torta
Maková roláda s tvarohovým krémom
Maková roláda bez múky so žltkovým krémom
Marhuľový koláč s makom
Makovo orechové raw guličky
Malinovo – maková tortička bez múky
Makovo – smotanová tortička bez múky
Štedrý orechovo, makovo – tvarohový koláč bez múky
Smotanovo – ovocná torta s korpusom z bieleho maku

 

 

 

 

 

 

 

11. Doplňte pádové prípony. 

Bez  (šikovný – tenista) nevyhráme. 

Kvôli  (matkin – sused) musíme odísť. 

Cez  (starý – hrad) máte ísť. 

O  (cudzí – muž) máme čítať. 

S  (ostrý – nôž) musíš krájať tortu. 

Bez (ťažká – práca) nemôžeme žiť. 

O  (talentovaný – poet) máme napísať esej. 

V  (tmavý – vlak) nechcem sedieť. 

S  (najkrajšia – matka) ideme na 

 (tradičný – ples). 
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Za  (čerešňová – záhrada) stojí kostol.

Prečo nehovoríte o  (kratšia – cesta)?

S kým chceš ísť na  (charitatívny – ples)?

Oproti  (matkina – učiteľka) stojí môj priateľ. 

Naproti  (susedkine – auto) je traktor. 

V  (mäkšia – dlaň) je moje srdce.

Urobili sme  (najchutnejšie – štrudle).

S  (fantastická – štvorica) je fajn piecť. 

O  (sebavedomý – Jaromír) sme hovorili veľa. 

Medzi  (dôležitá – ženská – práca) patrilo aj varenie.

Z  (mamina – stará – kniha) máme piecť. 

12. Vytvorte prídavné mená z podstatných mien.

budúcnosť 

minulosť 

prítomnosť 

dobrosť 

drevo 

voda 

orech 

presnosť 

hrdosť 

choroba 

blízkosť 

smäd 

pýcha 

maličkosť 

diera 
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13. Napíšte vety do zošita s nasledujúcami slovami.

o – tichý – hudba, bez – matkin – auto,  z – starý – hrad, na – skvelý – ples, oproti 
– strom – čerešňový, do – páví – dvor, kvôli – orechový – štrudle, bez – fantastický 
– štvorica, z – učiteľkin – kniha, o – napínavý – film, bez – najhlasitejší – sused,  
o – napresnejší – futbalista, na – najkrajší – námestie.   

14.  Vymeňte prídavné mená. Každý má povedať iné prídavné meno v treťom stupňi 
nahlas.

Bez najšikovnejšej štvorice sa nedá piecť.
Naša trieda je najmúdrejšia.
Moja mama je najkrajšia.

15.  Ktoré prídavné mená sa stupňujú nepravidelne. Nájdite aspoň 5. Napíšte ich  
na čiaru, a utvorte vety s tretím stupňom týchto prídavných mien. Môžete praco- 
vať  v dvojčlenných skupinách.

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

16. Napíšte vety v množnom čísle.

Šikovný študent pečie. 

Bez domácej úlohy nie je škola.  

So širokou doskou pracujeme. 

Nemám rada bylinkovú nátierku. 

Som hrdá na svoju peknú mamu. 

Zo starej knihy máme pracovať. 
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17. Napíšte protiklady prídavných mien, potom napíšte s týmito slovami vety.

dobrý –  

vysoký – 

chudý – 

studený –  

18.  Napíšte stručný obsah úvodného textu v učebnici o tom, čo robila fantastická štvo-
rica. 
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13. Zámená

1. Vyplňte chýbajúce slová.

•  –  ja, ty, on, ona, ono, my …

•  –  môj, tvoj, jeho, jej, ich …

•  –  seba, sa, sebe, si, o sebe, sebou …

•  –  svoj, svoja, svoje, svoji …

•  –  ten, tento, onen, taký, takýto …

•  –  kto, čo, ktorý, aký, čí …

•   –  Podaj mi knihu, ktorú držíš v ruke. Ten bude šofér, kto tam stojí.

•  –  niekto, dačí, kdejaký, kadejaký, ktokoľvek, niečo …

•  –  taký istý, každý, toľkože, ten istý …

2. Napíšte na čiaru názvy zámen po maďarsky.

3. Vyplňte tabuľku.

taký istý, kto?, ktorú, každý, toľkože, kto, ten istý, ona, môj, tvoj, ono, my, niekto, dačí, 
svoje, kdejaký, kadejaký, ktokoľvek, niečo, čo?, ktorý?, svoja, aký?, čí?, seba, sa, sebe, si,  
o sebe, so sebou, ten, tento, onen, taký, takýto, ja, ty, on, jeho, jej, ich, svoj, svoji

osobné základné zámená
osobné privlastňovacie zámená
zvratné základné zámená
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zvratné privlastňovacie zámená
ukazovacie zámená
opytovacie zámená
vzťažné zámená
neurčité zámená
vymedzovacie zámená

4. Vyskloňujte opytovacie zámeno aký?.

aký

mužský rod ženský rod stredný rod mužský rod ostatné
N akí?
G
D
A akého? / aký?
L
I

5. Zopakujte si osobné privlastňovacie zámená. 

Jednotné číslo                                     Množné číslo

mužský rod ženský rod stredný rod mužský rod - 
životné ostatné

N môj
G
D
A
L
I

6. Vyskloňujte nasledovné slovné spojenia, napíšte si ich do zošita.

môj stôl, jeho dedo, jeho dieťa, váš stroj, ich mamička, svoja ulica 

7. Povedzte všetky tvary osobných zámen v datíve s nasledovnými výrazmi. 

pomáhať  blahoželať   poskytnúť prvú pomoc
tlieskať  darovať   prejaviť lásku; sústrasť
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8.  Podčiarknite zámená, a potom napíšte na čiaru druh zámena, jeho osobu, číslo, 
pád, rod.

Povedali naši vašim, že neprídu vaši k našim.

 

 

 

 

9. Urobte dvojčlenné skupiny. Zakrúžkujte správne odpovede.

V ktorom rade sú len osobné základné zámená?
• niečí, bárčí, nejaký, on, ona 
• ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 
• kam, ktorý, čí, čia, čie

V ktorom rade sú len osobné privlastňovacie zámená?
• môj, moja, moje, tvoj
• ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 
• kam, ktorý, čí, čia, čie

V ktorom rade sú len opytovacie zámená?
• môj, moja, moje, tvoj
• ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 
• kam, ktorý, čí, čia, čie

Ktorá veta je správna?
• Teba a mňa vybrali, nás si vybrali.
•  Ty a ja vybrali, vy som vybrala.
•  Nami a vami vybrali, vami som vybrala.

Ktorá veta je správna?
• O ním som veľa čítala.
• O jeho som veľa čítala.
• O ňom som veľa čítala.

Ktoré výrazy sú správne?
• bez teba, bez nej, bez neho
• bez ty, bez ona, bez mi
• bez my, bez ja, bez ty

Ktoré výrazy sú správne?
• pri môjmu, pri my, pri ja
• pri ňom, pri nej
• pri nás, pri ona
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Ktoré výrazy sú správne?
• k môjmu, k mojej
• k jeho, k ona
• k my, k ono

Ktoré výrazy sú správne?
• k ten, k tá
• k tú, k tou
• kvôli tomu, k tej

10. Vyplňte tabuľku.

Dlhé a krátke tvary zámen

ma
mne
teba

ti
ho

jemu

Kedy používame krátke tvary zámen? 

 

Napíšte vety s nasledujúcimi slovami.

mňa – ma
teba – ťa 
jeho – ho
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11. Napíšte pád zámen a potom napíšte ich Nominatív v jednotnom čísle. 

pri nás o vás k nám my s nimi s mojimi k tým medzi 
tými pod tie

Pád
N, J. č.

12. Napíšte vety s nasledujúcimi dvojicami.

pre tie – pre tých
na toho – na ten
pre moje – pre mojich
môjho – môj

 

 

 

 

 

 

 

13. Napíšte krátke vety so slovnými spojeniami.

bez teba, oproti nám, kvôli nám, mimo vás, cez neho, o mojom, o mojej, s mojou,  
s nimi, medzi nimi, s mojimi, za tým
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14. Podčiarknite zámená, potom napíšte na čiaru druh zámena.

Ten bude šofér, kto tam stojí.

Tomáš bol príliš silný, vravel jeho veľký rival.

 
Páči sa mi jeho sveter.  

Rodičia dali svoje deti do materskej školy.

Ona mi požičala svoju knihu. 

Posadil sa za neho.  

Jeho rozmery sú 82 x 67 mm.

Podaj mi knihu, ktorú držíš v ruke.

15. Napíšte vety s neurčitými zámenami.

niečo, niektorý, niekto

 

 

 

16.  Vytvorte 9 skupín. Každá skupina si má vybrať jeden druh zámen a pozbierať čím 
viac z nich. Napíšte zámená na kartónový papier. Môžete používať aj internet.
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14. Príslovky, predložky, spojky,  
častice, citoslovcia

1. Pospájajte slová.

príslovky indulatszók
predložky kötőszók
spojky elöljárószók
častice határozószók
citoslovcia módhatározószók (partikulák)

2. Príslovky vyjadrujú okolnosti deja: miesto, čas, príčinu. 

Delíme ich na:

• príslovky   kde? kam?

• príslovky  kedy? ako často?

• príslovky  ako? akým spôsobom?

• príslovky  prečo?

Môžeme ich tvoriť od  s príponami  .

3.  Predložky v spojení s pádmi vyjadrujú okolnosti, miesto, čas, príčinu a iné  
vzťahy.

Delíme ich na:

• jednoduché:  

• zložené: 

G 

D 

A  

L  

I 
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4. Spojky spájajú vetné členy.

Delíme ich na:
•  : a, i, ani, aj-aj, najprv-potom, ba, ba aj, ba i, ešte aj, nie-

len-ale aj, ale, no, lež, jednako, a predsa, alebo, buď, či, buď-alebo…
•  : že, aby, čo, aký, ktorý, kde, odkiaľ, kde-kam, kadiaľ-ta-

diaľ, keď, kým, len čo, vtedy-keď, jako, akoby, tak-jako, lebo, pretože… 
  

5. Častice vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete.

Delíme ich na:

•   nuž, aspoň, prosím, azda, však…

•   až, ešte, práve, napríklad, asi, sotva…

•   či, vari, azda…

•   nech, nechže…

•   bár, bars…

6. Citoslovcia vyjadrujú vnútorné vzrušenie, cit, vôľu.

• city: jaj, jajajajaj, joj, jojojoj, ej, ach, au, ó, fuj, haha…
• vôľu:  oha, hľa, hej, aha, haló, pst, hijó, ahoj, pá, vitaj…
• napodobňujú zvuky:  hahahah, šup-šup, cmuk, klop, hav-hav, kikirikí, bum, čľup…

7. Napíšte príklady na nasledujúce príslovky.

príslovky miesta:   kde? kam? 

príslovky času:  kedy? ako často? 

príslovky spôsobu: ako? akým spôsobom? 

príslovky príčiny: prečo? 

8. Urobte kartičky, a napíšte na ne príslovky, aby ste sa ich mohli naučiť.

9. Napíšte vety s nasledujúcimi slovami. 

Viki – Dano

oddávna 

málo 

naveky 

nedávno 
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10. Vytvorte dvojčlenné skupiny a vyplňte chýbajúce príslovky.

vysoko, bystro, veľa, zajtra, nahlas, oddávna 

Potok tečie . Knihy sú na poličke .  sa 

poznáme s Danom. Kika  počúva hudbu.  máme ísť k 

doktorovi.  čítam. 

11. Vytvorte z prídavných mien príslovky.

mäkký   nudný  

pomalý  tmavý  

krásny  hustý  

tvrdý  pyšný  

zlý  hravý  

suchý  hrdý  

mokrý  smelý  

živý  milý  

ťažký  bystrý  

osobný  ľahký  

12.  Napíšte na čiaru nasledujúce otázky po maďarsky, a potom napíšte s nimi jednu 
vetu.

Odkiaľ?  

Kadiaľ?  

Kam?  

Kde?  

Odkedy?  

Dokedy?  

Kedy?  

Ako často?  

Ako?  

Akým spôsobom?  



109

13. Ako sa pýtame na nasledujúce páry? 

vonka – vnútri 

blízko – ďaleko 

zďaleka – zblízka 

dnu – von  

zdola – zhora  

dopredu – dozadu 

14. Ako sa pýtame na nasledujúce slová?
dnes, zajtra, dávno, včera, spočiatku, náhle, odrazu, naraz, naveky, ráno, niekedy

 

pekne, dobre, zle, nejako

15.  Zastavte sa do kruhu, po jednom musíte sa rozhodnúť, či nasledujúce príslovky sú 
príslovky miesta, alebo času. Ak dobre odpovedáte, možete ísť ďalej. Ten sa môže 
pýtať, kto odpovedal správne. Slová môžete napísať na kartičky.  

blízko, dnes, zajtra, hore, dávno, dolu, ďaleko, včera, von, medzitým, doprava, vždy, 
spredu, zrazu, dnuka, náhle, vonka, odrazu, zhora, niekde, niekedy, dopredu, včas, večer

16.  Ktoré predložky sa spájajú s jedným pádom, ktoré s dvoma pádmi a ktoré sa spája-
jú s troma pádmi?

1 

2 

3 

17. Aké častice by sme mohli napísať do viet?

vraj, sotva, práve, bodaj, aspoň, asi, iba, len

 by prišiel!  ma neklam!

Mám  päť korún.

Prišiel   teraz.

Dobre, že sa zúčastnil seminára  jeden z nich.

Na stole zostal  chlieb.

si včera neprišiel.
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18. Vyplňte tabuľku.

buď-alebo, že, a, pretože, aj-aj, ba aj, ba i, ale, no, lež, a predsa, alebo, buď, či, 
ešte aj, aby, čo, aký, ktorý, kde, ani, odkiaľ, nielen-ale aj, kadiaľ-tadiaľ, keď, kým, len čo, 
vtedy-keď, jako, akoby, tak-ako, lebo, kde-kam, i, najprv-potom, ba, jednako

priraďovacie spojky podraďovacie spojky
a

19. Napíšte vety s nasledujúcami spojkami.

nielen – ale aj

aj – aj  

alebo

lebo

20. Preložte nasledujúce vety do maďarčiny, napíšte si ich do zošita.

Kôň má štyri nohy, a potkne sa.
Sľuboval, a neprišiel. 
Nevenoval učeniu sa príliš veľa času, a predsa testy spravil.
Nepovedali nám, ako prídu. 
Spýtal sa, kto chce jesť.

21.  Aké častice môžeme napísať na vynechané miesta? Cvičenia môžete spraviť  
v pároch.

len, nech, bárs, bodaj, tak, aby, azda, nože, nechže, ale, bár

 sa vráti?

 si dá pozor.
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 si robí svoje.

 sa na to nezabudlo!

 sa netráp!

 sa priber do roboty!

 to urob!

 sa leje!

 je to za robotu.

 by to bola pravda.
 
22. Napíšte s nasledujúcimi časticami vety do zošita.

Príklad: Mám sotva pol kila múky.

asi, iba, pravdepodobne, dokonca, možno, chvalabohu

23. Preložte do maďarčiny nasledujúce vety a napíšte is ich do zošita.

Aha, už ide. 
Bŕ, ale je studená. 
Hej! Počuješ ma? 
Ho-ho! Stoj konečne!
Aha, aké mám topánky.
Mohla si mi to povedať, hm. 
No a Jožo, ach, to je úplne nemehlo.
No veru, prišli. Ach jaj, čo už narobíme.

24. Nájdite v texte neohybné slovné druhy a určte, o aký druh ide.

Aha, tam pred obchodom kráča moja spolužiačka aj s mamou. Jeho som však vôbec 
nepoznala. Pravdupovediac, ani mi to nechýbalo. Mňau, ozvala sa naša mačička. Von-
ku je veľmi chladno. Obleč sa teplejšie! Vpravo na poličke medzi knihami je založený 
list od teba. Nezobrali si so sebou ani vodu, ani nijaké jedlo. V kôlni sme našli motyku, 
rýľ aj starý bič. Dnes som nič nepočul o Jožkovi ani o jeho bratovi. Psy neúnavne opa-
kovali svoje hav-hav. „Poď už domov!“, mama naňho zakričala. Náhle som jej odpove-
dal: „Nie, nejdem. Dovoľ mi ostať ešte chvíľu, prosím ťa!“

25.  Urobte skupiny (7 skupín: 1. príslovky miesta, 2. príslovky času, 3. príslovky spô-
sobu a príčiny, 4. predložky, 5. spojky, 6. častice, 7. citoslovcia). Každá skupina si 
vyberie jednu tému a vypracuje ju, potom sa ju naučí, nakreslí atď. V ďalšom kole 
každá skupina predstaví svoju tému a naučí ju ostaným skupinám. 
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26.  Urobte dve skupiny, jedna skupina má argumentovať za to, že čítať je dobré, druhá 
za to, že pozerať filmy je lepšie. 

27. Napíšte esej o tom, že ktorá kniha sa vám páčila najviac a prečo. 
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15. Veta

1. Doplňte chýbajúce slová definície.

Veta je: 

 

 

I. PODĽA OBSAHU ROZOZNÁVAME:

•   vety

•   vety

•   vety

•   vety

Veta sa skladá z vetných členov. 
Vetné členy sú: 

 

II. PODĽA ČLENITOSTI:

Jednočlenné vety sú:

 

Dvojčlenné vety sú:

 

III. VETY PODĽA ZLOŽENIA:

A. Jednoduchá veta → 

a) : iba základné vetné členy (Viki varí. Číta.)

b) :  obsahujú aj rozvíjacie vetné členy (Dobrá mama varí 
obed.)
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B. Súvetie. Doplňte chýbajúce výrazy.

a) jednoduché súvetie  →  dve vety
1. priraďovacie   →  vety sú rovnocenné

• : Kika sedí a píše úlohu.

• : Buď čítajte knihu, alebo kreslite obrázky.

• : Chceli sme ísť na výlet, musela som sa učiť.

• : Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

2.   →  hlavná veta je nadradená vedľajšej, ktorá ju rozvíja

b)  →   tri a viac viet
   Nevedel, čo sa deje, a preto odišiel. 

2. Označte zelenou farbou správnu odpoveď.

Za oznamovacou vetou sa píše výkričník dvojbodka bodka
Melódia na konci rozkazovacej vety stúpa klesá
Ak sa niečo chceme opýtať, používame vetu oznamovaciu opytovaciu rozkazovaciu
Za rozkazovacou vetou sa píše výkričník dvojbodka bodka
Za opytovacou vetou sa píše otáznik dvojbodka bodka

3. Určte druhy viet.

Ako sa máš?   

Idú k nám hostia!  

Poď sem!   

Idem do kina.   

Aké plány máš na leto?  

Máš rada krstnú mamu? 

Držte nám palce!  

4. Určte melódiu viet (klesá – stúpa).

Užaj bude leto, tešíš sa?   

Aj ty čakáš prázdniny?   

Spýtala som sa.    

Je to ťažké, čo budeš musieť robiť?  
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Ty čo plánuješ?    

Veľmi dobre!      

Poď! Pôjdeme si zahrať biliard!   

Bárs by to vyšlo!    

5. Doplňte na konci viet interpunkčné znamienka. 

Nechoďte po trávniku Komu píšeš email  Kto bol tam večer
Babka mi zaspievala pieseň Drž sa pekne  Na kopci rastú bylinky
Keby si tak vyhral  Nehádž loptu  Sledovala si včera seriál
Poď dnuka  Koľko je hodín Na vychádzke buď opatrný 
Prečo nechodíš v tých topánkach  Kde si bol zase  Odpadky hádžte do koša 
Dnes máme športový deň  Drž mi palce Nech sa ti snívajú sladké sny
Máš pripravené všetky knihy  Želám ti pekné dni  Dobrý večer
Vojak chytil zlodeja Dobrú noc Na raňajky som zjedla klobásu

6. Dokončte opytovacie vety.

Prečo

Kedy

Ako

Čia

Kam

Odkiaľ

Koľko

Kde

Čo

Ako

Koho

Ku komu

O čom

Bez koho

Pre koho
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7. Podčiarknite želacie vety.

Maj sa dobre! Nech sa ti darí! Umy si ruky! Ideš ku kamoške? Dobré ráno! Na červenú 
sa nechodí! Keby som tak dostala kocúra! Dobrú chuť! Držte mi palce! Do skorého 
videnia! Obujte sa! Veľa zdravia a šťastia! Polej kvety! Aj ja chcem černice! Otvorte 
si zošity! Nech ideme do ZOO! Poďte za nami! Dajte nám to! Drž sa! Kiežby si bola 
šťastná! Dajte nám pokoj!

 
8. Preložte vety z predošlej úlohy do maďarčiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vytvorte dve skupiny a napíšte otázky k obrázkom. 
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10. Zmeňte oznamovacie vety na opytovacie.

Skoro vstávam. 

Kúpila som mlieko. 

Som ôsmačka.  

Moja mama je lekárka. 

O dva týždne budú prázdniny. 

Stretneme sa v kine. 

11. Zopakujte si vetné členy. 

a) Podčiarknite vo vetách prísudky. 

Kika pracuje. Vlasy otca šedivejú. Kika nechce pracovať. Ona prestala plánovať na leto. 
Potom sa musela veľmi snažiť. Nezačala plakať. Jej otec sa stal mäsiarom. On je veľký 
muž. Jej mama nebola vysoká. Aj Kika bude vysoká. Kika sa chce stať mäsiarkou, alebo 
balerínkou. Kika je silná, ale aj šikovná. Cesta do budúcnosti bude ťažká a dlhá. 

b) Napíšte vety, v ktorých budú nasledujúce slová podmetmi.

nikto 

Kika, Viki 

fajčiť 

c) Vyhľadajte vo vetách podmety, predmety a prísudky. 

Viki číta knihu. Kika a Viki sa neboja budúcnosti. Kika hrá biliard. Jaromír hovorí 
pravdu. Otec pozerá televízne programy. Babka posypala halušky makom. Dano 
mi požičal knihu. Včera sme videli dobrý film. Kika pomáha otcovi upratovať  
v mäsiarstve. Dano je gymnazistom. Mama je lekárkou. Otec je mäsiarom.

d) Napíšte, akými slovnými druhmi sú vyjadrené podmety. 

 

e) Napíšte, akými slovnými druhmi sú vyjadrené prísudky. 
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f) Doplňte vety vhodnými predmetmi. 

Jaromír varí 

Kika píše  

Viki kreslí  

Dano číta  

Dano podal    knihy.

Rozprávali sa o  

Jaromír a Dano pomáhajú  

Idem so   do školy.

g)  Vyhľadajte vo vetách prívlastky a príslovkové určenia – miesta, času, spôsobu  
a príčiny. 

Tento rok bývame v Bratislave. Babka je na vidieku? Vlani sme cestovali do Budapešti 
autom. Autobus ide o siedmej do Košíc. Dano hovorí u babky dobre po maďarsky. 
Dano neprišiel pre chorobu. Kika plače doma z radosti od rána. Jaromír urobil to včera 
z lásky. To sú moje nové sci-fi knihy. Ráno sme sa rozprávali o letných prázdninách.  
To je nový obchod môjho otca. Cesta autom do Budapešti je krátka. 

12. Zistite, či sú vety jednočlenné, či dvojčlenné. 

Drahý denník. Ahoj! Včera pršalo. Mrzlo. Fúkal vietor. Snežilo od rána. Slnko nesvieti. 
Môj otec odišiel dávno do práce. Zase hrmí. Bojím sa. Je chladno. Veru áno. Zbledla 
som. Listy začali žltnúť. Vtáky dávno odleteli do Afriky. Zvečerieva sa. Drevo zhorelo. 
Mesiac žiari v noci. 
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13. Dopíšte do holej vety prísudok. 

Kika 

Dano 

Babka 

Viki 

Jaromír 

14. Z holých jednoducých viet utvorte jednoduché rozvité vety.

Kika rozpráva. 

Je leto. 

Kika čaká. 

Viki pomáha.  

Dano športuje. 

Pôjdeme. 

Má plány. 

Otec pracuje.

15. Utvorte z týchto viet holé jednoduché vety. 

Aj ty čakáš prázdniny.   

Spýtala som sa zvedavo. 

Povedala som smutne. 

Mala som toľko plánov.  

Pôjdeme si zahrať biliard! 

Povedala som ustarane. 

Mala by som aj lepšie plány.   
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16.  Napíšte jednoduché holé a jednoduché zložité vety, 5-5. Používajte nasledujúce slová. 

Viki, Kika, Dano, Jaromír, oni, ony, variť, piecť, športovať, kuchyňa, prázdniny, gymnazista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Dokončte podraďovacie súvetia.

Najkrajšie bolo, že  

Počkaj, kým  

Hnevalo ma, že   

Kto nič nerobí, nič 

Budem tam pracovať, kde 

Zatiaľ mám tam pracovať, kým  

Nech ti pomôže ten,  

Dano je taký, že  

Nič nie je také teraz, aké  

Ona sa stala takou, akou 
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18. Zopakujte si priraďovacie súvetia.  Spojte vety s ich druhmi. 

odporovacie:

Viki sedí a píše úlohu. 
Včera bolo zamračené a fúkal 
silný vietor. 
Najprv sme sa pohádali, potom 
sme sa museli udobriť. 
Dano aj polievku zjedol,  
aj zemiaky mu chutili. 
Krstný otec bol ženatý,  
mal dve deti.

stupňovacie:

Buď budeš mäsiarkou, alebo 
lekárkou. 
Budem v obchode  
na vidieku, alebo v meste. 
Možno to nechápali rodičia, 
možno sa tak  
iba tvárili. 
Buď budeš počúvať,  
alebo si to oprav sám. 
Alebo sa polepšíš Jaromír, 
alebo sa rozídeme. 
Viki, bolo včera slnečno, alebo 
tu pršalo?

zlučovacie:

Chceli sme ísť na pláž,  
ale pršalo. 
Bolo slnečno, ale fúkal silný 
vietor. 
Kika sa učila tri hodiny, lenže 
nedostala pätorku. 
Veľa hovoríte, no málo robíte. 
Viki veľa trénovala, a jednako 
sa jej príliš nedarilo.

vylučovacie:

Dievčatá poslúchali, ba aj 
nástroje si upratali. 
Nepochopili nás, dokonca sa 
nám smiali. 
Pomohol mi, ba ešte aj 
pohostil. 
Tento pes nielen štekal, ešte aj 
hrýzol!
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19. Napíšte esej o tom, čo plánujete na leto. 
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16. Pravopis

1.  Zopakujte si triedenie spoluhlások. Tvrdé spoluhlásky predstavuje väčší kameň, 
mäkké zase niečo jemné, napríklad kus mäkkého materiálu. Na kameň si napíšte 
tvrdé spoluhláky, na materiál mäkké. Nechajte si tieto veci na laviciach, aby ste ich 
vždy videli. 

2. Doplňte samohlásky -i, -í, -y, -ý. 

a) 
š_roko, ž_vot, č_tateľ, č_nština, det_, d_vadlo, t_cho, c_tiť, d_ktát, t_ger, c_trón,  
c_rkus, k_no, k_osk, k_logram, l_ter, g_tara, h_stória, vted_, d_ňa, t_, mot_ka, 
kuch_ňa, ml_n, g_ps, ch_tiť, d_namo, št_listika, t_ran, t_p, l_ra, l_rika, g_mnázium, 
pravop_s, p_sať, prav_dlo, b_jať, m_lovať, mam_, s_la, slab_kovanie, p_cha, v_kať,  
v_dra, r_ba, skr_ť, V_šehrad, jaz_k, r_tmus

b) 
C_ril ide bic_klom ako c_klón a píše c_rilikou. Kúpim si k_logram k_vi a k_mono 
v k_ne. G_zela má g_gant_ckú g_taru. H_lda píše h_stóriu. D_plomati, d_iktátor,  
d_rektor, d_rigent a d_nosaurus organizujú d_g_tálny d_ktát a d_skusiu, potom 
dostanú d_plom, a idú do d_skotéky. T_bor je t_ger a t_tán, žije pri T_se. 

c) 
V kl_matizovanom l_muzíne pijeme l_lavý l_kér. L_berálny l_terárny vedec 
dobre pozná l_tavskú l_terárnu l_turgiu a l_ngvistiku. V l_ceu žije pol_histor, číta  
o ol_mpiáde a o l_rike. B_blia je v b_bliotéke. Je ťažké b_flovať na b_cykli. Jeme  
b_ftek a hráme b_liard, a robíme b_znis. M_ni m_kroskop som nechala tam len  
na m_inútu. M_tológia a m_tus sú súčasťou kultúry.

d) 
P_rát má p_štoľ. Na p_kniku budeme jesť p_škótu a p_zzu. Zahráme si p_ngpong,  
ale hráme aj na p_ane. P_kantný p_lot je p_gmentovaný. V p_ramíde sme videli  
p_žamo. R_chard je r_chtárom v R_jeke. R_m bolo hlavným mestom r_še, kde často 
boli r_tuály. R_ziko je piť r_zling a jesť r_zoto. R_tmicky r_muje r_tier v kr_pte. 

e) 
S_lvester a S_lvia s_mulujú. S_rius Black je v knihe Harry Potter. S_rup má dobrú 
chuť. S_mboly sú v s_nagóge. Pozeráme v_deo cez v_kend. V_ktor, V_liam a V_ncent  
sú vo v_le. V_ola , v_tamín a v_zitka sú vo v_tríne. V_rus je nebezbečný. 
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3. Doplňte samohlásku ä alebo e  v uvedených slovách.

p…ť, dev…tina, p…sť, odm…k, v…zeň, v…ža, kam…ň, dr…vo, dev…ť, pov…čšine,  
Dem…novská dolina, najm…, m…d, m…ta, nev…dza, m…dovka, sm…dný, m…kké,  
v…zba, zv…zok, P…ter, P…tra, p…ta, m…so, m…č, op…ť, rukov…ť, m…siar

 
4. Vyznačte správne napísané dvojice v uvedenej tabuľke.

Petra
Peter

mäsiar
Venuša

vezeň
smädný

heslo
sedem

najmä
späť

päť
opeť

svätý
mesiar

deväť
väčší

mäsiar
päťka

Opravte nesprávne napísané slová.

 

 

5. Uveďte spoluhlásky, po ktorých sa v slovenčine vyskytuje samohláska ä.

6. Preložte nasledujúce vety do slovenčiny. 

Pénteken ünnep lesz, karácsony. A leves illatozik. Nekem van a legjobb barátnőm, 
sapkát kapok tőle ajándékba. A szüleim karácsonyi dalt énekelnek. Sok tejet iszunk 
ilyenkor, csirkemájat, marhahúslevest és kapros húst is eszünk.  

7. Doplňte dvojhlásky ia, ie, iu, ô, potom rozdeľujte slová na slabiky. 

V__rka, ml__ko, pr__teľka, p__jdem, pol__, n__ž, m__j, p__tok, šk__lka, d__ľka, 
sv__tok, V__noce, v__c, ľud__, č__rka, p__sok, hv__zda, pol__vka, d__ra, č__rny, 
koren__, sln__čko, kv__tok, n__kto, r__ka, mač__tko, kur__tko, ovoc__, l__vance, 
tan__r, tr__da.
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8. Pozbierajte slová, v ktorých sa nachádzajú dvohlásky. 

ô

ia                                                     DVOJHLÁSKY                                                   ie

       iu

9. Vytvorte slová zo slabík.

ti sla hor au vid

to ne mar rač liak

ču la ky po u

pán ni kor vač čí

če toč hu na din

lič dač bus lo ka hu

tač pe nož ho ľa žu reš

ník ko vič ce le sne hoj

po čí tač

POMOC

lič

POMOC
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10.  Vytvorte dvojčlenné skupiny a napíšte vety s uvedenými slovami. Akú výnimku 
zbadáte? Pozor, nezmeňte tvar slov, nechajte ich v pôvodnej forme.

lístie, básní, tlačiarní, piesní, nátierka, niekým, niečím, zmúdrieť

 

 

 

 

 

11. Vytlieskajte slabiky, potom si napíšte do zošita, koľko ste tlieskali. 

vŕšok, smrť, mŕtvy, vĺča, dĺžka, hĺbka, sĺz, vlk, pršať, jablko, zmrzlina, vlna, zrno, vŕba

12. Napíšte vety o tom, čo vidíte na obrázkoch.
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13.  Preložte do maďarčiny nasledujúce vlastné mená (pozor na pravopis), potom urob-
te zájazd po Budapešti.

Reťazový most, Dunaj, Bazilika svätého Štefana, Budín, Korunovačné klenoty, Ná-
mestie hrdinov, Citadela, Chrám kráľa Mateja, Zoo, Maďarské národné múzeum, Ry-
bárska bašta, Maďarské národné divadlo, Andrássyho trieda
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14.  Ako píšeme nasledujúce slová? Zopakujte si pravopis veľkých písmen na začiat-
ku vlastných mien a vo vnútri viacslovných vlastných mien. Opravte nasledujúce 
vlastné mená a potom ich zaraďte do tabuľky, resp. napíšte ich do zošita. 

Mená ľudí 
a živých bytostí

Názvy objektov 
vo vesmíre Zemepisné mená Názvy inštitúcií

kika, slnko, sírius, zmrzlina, matra, dano, viki, oziris, keplerova supernova, morena, 
zeus, bratislava, budapešť, slovák, ježiš, kristus, francúz, škót, srb, angličan, bulhar, 
nemec, bratislavčan, boh, matka sedembolestná, ukrajinec, nový zéland, barentsov 
ostrov, britské ostrovy, tatry, karpaty, alpy, petržalka, karlova ves, vysoké tatry, rakúšan, 
slovenská republika, číňan, svätý, severná amerika, urán, venuša, zem, európa, mesiac, 
amerika, duch, matka božia, panna mária, japonec, univerzita komenského, slovan, 
praslovan, západoslovák, východoslovák, európan, moravan, šarišan, matica slovenská, 
jazykovedný ústav ľudovíta štúra, zemplínčan, jupiter, mars, afrika, austrália, južná 
amerika, devínska nová ves, staré mesto, košická nová ves, michalská brána, slovenská 
filharmónia, filadelfská filharmónia, viedenskí filharmonici, symfonický orchester 
slovenského rozhlasu v bratislave

15. Opakovanie je matkou múdrosti. Opakujte si vybrané slová. Napíšte vybrané slová po: 

– b  

 

– m  

  

– p  

  

– r 

 

– s 

 

– v 

– z 
Napíšte ich aspoň po 5.
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16. Napíšte esej do zošita o tom, kam by ste cestovali. Môžete si vybrať hocijaký cieľ. 

17.  Projektová práca. Organizujte triedny výlet. Vyberte si také mesto v Maďarsku,  
kde žije slovenská národnostná komunita.

18. Odpovedajte na nasledujúce otázky. 

 – Koľko stojí prehliadka?
 – Aké varianty ponúkajú?
 – Aké aktivity sú ešte v ponuke?

Sprevádzané prehliadky mesta Piešťany
Voľný čas 
Sprevádzané prehliadky mesta Piešťany

Program od 10.00 do 15.00 h 
Cena od 8, -€ / osoba

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
1. VARIANT: návšteva kráľovstva hradov  
a zámkov «Park miniatúr» v obci Podolie  
pri Piešťanoch. 
2. VARIANT: návšteva Balneologického múzea 
Imricha Wintera v Piešťanoch. 
Vstup denne okrem pondelka
+ prehliadka mesta Piešťany a Kúpeľného ostrova 
+ obed (1 hlavné jedlo)

ĎALŠIE AKTIVITY:   
+ kúpeľná procedúra «zrkadlisko» (kúpanie v 37° 
teplej termálnej vode) v Slovenských liečebných 
kúpeľoch Piešťany (denne) … 
+ bowling 
+ jazda na motokárovej dráhe 
+ ubytovanie v Piešťanoch

DOPRAVU DO PIEŠŤAN si zabezpečuje 
návštevník sám. Platbu za program uhradí 
návštevník sprievodcovi po príchode do Piešťan.

INFORMÁCIE A REZERVÁCIE NA: 
Mobil: 0907 888 888 
Tel.: 033 / 555 55 55
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17. Zostavenie textov

1. Vyplňte tabuľku.

hovorový štýl •	 súkromný styk 
•	 ústny
•	 využíva všetky slová 

slovnej zásoby, aj  značky 
a skratky

•	 spontánny 

formálny – 
administratívny štýl

žiadosť, úradný list, rozvrh 
hodín, úradný životopis, 
motivačný list, prihláška, 
bankový zoznam, faktúra, 
zmluva

•	 je to písomný verejný štýl
•	 využívajú sa tu odborné 

slová
•	 rozvité vety a súvetia
•	 písomnosť, informatív-

nosť, aktualizovanosť, 
zrozumiteľnosť

správa, reportáž, recenzia 
(kritika), úvodník, interview

odborný štýl •	 je to písomný štýl verej-
ného styku, sprostredkuje 
odborné informácie  
a vedecké poznatky

•	 odborné slová 
•	  tabuľky a schémy

rétorický štýl prednáška, referát, príhovor 
a slávnostný prejav

•	 písomný, obrazný, verejný 
štýl

•	 využívajú sa tu všetky 
slová, ktoré existujú  
v slovnej zásobe

•	 aj citovo zafarbené slová, 
básnické prostriedky

•	 nedokončené vety  
a súvetia 

rozprávanie, fejtón, 
bájka, rozprávka, povesť, 
poviedka, novela, román, 
epicko-lyrická báseň, 
satira, komédia, tragédia, 
umelecký denník
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2.  Napíšte si mená na malé papieriky. Vložte mená do košíka, a každý si má vybrať 
jedno meno. Neukážte si mená. Kúpte si pohľadnicu, a pošlite ju pre toho, koho 
meno ste si vytiahli. Môžete na ňu napísať pozdrav, blahoželanie pri nejakej príle-
žitosti , alebo nejakú spomienku, ktorú ste spolu zažili v škole. 

3.  Podčiarknite červenou farbou tvrdenia, ktoré sú charakteristické pre hovorový štýl.

vecnosť, ústnosť, neutrálnosť, písomnosť, súkromnosť, prehľadnosť, dialogickosť, ad-
resnosť, presnosť, situačnosť, zrozumiteľnosť, expresívnosť, nespisovné slová, struč-
nosť, knižnosť, objektívnosť, výstižnosť

4. Porozmýšľajte o tom, kedy používame hovorový štýl. 

 

 

 

5.  Ktoré kategórie slovnej zásoby používa hovorový štýl? Podčiarknite správne ka-
tegórie. Pomôže vám 3. lekcia. 

archaizmy, neologizmy, spisovné slová, odborné slová, básnické výrazy, hovorové 
slová, nespisovné slová, vulgárne slová, homonymá, rovnozvučné slová, nárečové 
slová, jednovýznamové slová, viacvýznamové slová, metafory, metonymie, synonymá, 
antonymá, slangové slová

6. Ako máme písať životopis? Napíšte si na A4 papier svoje údaje podľa vzoru. 

ŽIVOTOPIS
Viktória SCHNEIDEROVÁ 
Kollárovo nám. 2 
Č. tel.: 0907 111 111
Dátum a miesto narodenia: 12. 6. 2007, Bratislava
Doterajšia prax:

2015 - súčasnosť: Zoologická záhrada, asistencia pri zvieratách – Bratislava
Vzdelanie:

2013 - 2020:  Dvojjazyčná základná škola, Štúrova 3, Bratislava
2010 - 2013:  Anglická súkromná škôlka, Pražská cesta 3, Bratislava

Kurzy a školenia:
2020: školský tanečný folklórny súbor, Harmónia
2018 - 2020: redaktorka – školské študentské noviny

Záujmy:
– šport, cestovanie, jazyky, zvieratá, tanec
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7.  Vytvorte dvojčlenné skupiny. Prečítajte si nasledujúci motivačný list a odpovedajte 
na nasledujúce otázky. 

Motivačný list – študijný pobyt + grant 

Na základe vašej  ponuky sa uchádzam o študijný pobyt v zahraničí, vrátane ces- 
tovného grantu.

V septembri 2020 som začala študovať češtinu na gymnáziu v Bratislave.  Keďže som 
žiaden študijný pobyt v zahraničí doposiaľ neabsolvovala, ponuka absolvovať ho ma 
veľmi zaujala. 
Zahraničný študijný pobyt by som chcela využiť na prehĺbenie mojich vedomostí. 

Moja vybraná zahraničná škola – Gymnázium Hradec Králové, Česká republika   
poskytuje veľmi dobrú úroveň nie len čo sa týka výučby študentov. Absolvovanie 
takého zahraničného študijného pobytu by pre mňa znamenalo rozšírenie vedomostí 
okrem iného aj o praktické skúsenosti a získanie nových informácií nielen z danej 
oblasti.

Rada by som spoznala nové prostredie, kultúru a ľudí, ktorí tam žijú. Nové skúsenosti 
zo zahraničia sú určite veľkým prínosom pre ďalšie smerovanie mladého človeka.

Verím, že vďaka môjmu zodpovednému prístupu k povinnostiam, samostatnosti, 
schopnosti tvrdo pracovať, prispôsobivosti, analytickému a tvorivému mysleniu, 
budem schopná všetky študijné aktivity vykonávať čo najlepšie. 

S pozdravom

                       Daniela Molnárová, Martin

Ako sa volá študentka?

Odkiaľ je? 

Z akého dôvodu napísala tento motivačný list?

 

Kde chce študovať žiačka?

Ktorý jazyk sa chce učiť žiačka?
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Aké schopnosti chce získať Daniela?

 

Prečo chce študovať v zahraničí?

 

8.  Napíšte motivačný list podľa toho, ako Viki napísala, cieľ je získať štipendium  
do športového tábora. 

Vážená pani, vážený pán,
v rámci ponuky študijného programu Letná škola v Londýne by som sa chcela 
zúčastniť študijného pobytu v zahraničí. 

Anglický jazyk som sa učila počas celého štúdia a teraz pokračujem v zdokonaľovaní 
svojich jazykových schopností v angličtine na gymnáziu, kde budem prváčkou. 

Počas štúdia, ako šiestačka som mala možnosť navštíviť Londýn. Veľkým prínosom by 
pre mňa bola možnosť zúčastniť sa na zahraničných hodinách, prednáškach a rozšíriť 
si obzor v oblasti môjho záujmu. 

Očakávam, že pobyt v multikultúrnom prostredí, ktorý prináša študentský život  
v Londýne, poskytuje skvelé možnosti na rozvoj komunikačných schopností, získanie 
pohotovosti a skúseností, ktoré budem môcť využiť aj v praxi.

Môj výber lokality s prihliadnutím na pestrý výber študijných predmetov považujem 
za veľmi vhodný na naplnenie mojich stanovených cieľov.

Viktória Schneiderová, Bratislava
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9.  Administratívny štýl je jazykový štýl, pomocou ktorého môžeme presne a rýchlo 
sprostredkovať informácie, presné fakty v úradnom styku. Aké fakty a údaje ozna-
muje vedúca školskej jedálne? 

 

 

 

 

 

10.  Podčiarknite zelenou farbou tvrdenie, ktoré sú charakteristické pre administratív-
ny štýl.

vecnosť, ústnosť, neutrálnosť, písomnosť, súkromnosť, prehľadnosť, dialogickosť, ad-
resnosť, presnosť, situačnosť, stručnosť, zrozumiteľnosť, expresívnosť, nespisovné slo-
vá, knižnosť, objektívnosť, výstižnosť

OZNAM VEDÚCEJ  

ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vedúca ŠJ oznamuje zákonným zástupcom detí
ako aj dospelým stravníkom, aby vzhľadom

na prerušenú prevádzku školy
NEUHRÁDZALI poplatky za stravu  

(stravné, režijné náklady)  
od 1.5.2020 až do odvolania.

VyúČtovanie uhradených poplatkov za stravu bude v mesiaci júl.
V prípade, že by došlo k obnoveniu prevádzky školy, o ďalšom

postupe v danej veci Vás budeme informovať.

Za pochopenie ďakujeme.
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11.  Publicistycký štýl: jeho hlavným cieľom je prinášať informácie o nových, aktuál-
nych, zaujímavých udalostiach. Aké nové, aktuálne a zaujímavé informácie nájdete 
v texte? 

HALUŠKOVÝ DEŇ V KONDOROŠI

Slovenská samospráva v Kondoroši má na za-
chovávaní miestnych tradícií nesmiernu zá-
sluhu. Pravidelne organizuje stretnutia v mes-
te a okolí, kde žijú Slováci, aby zo starodáv-
nych zvykov zanechali čo najviac pre svojich 
potomkov.
…Na podujatí sa stretáva čoraz viac účastní-
kov, aj teraz sa rozhodlo ukázať svoje kuchár-
ske umenie 14 skupín.
Podujatie otvorila a prítomných privítala 
predsedníčka slovenskej samosprávy  Judi-
ta Krajcsoviczová. Zároveň ich pozdravil 
primátor mesta Kondoroš  Peter Ribárszki. 
Vyzdvihol zachovávanie tradícií a ich odo-
vzdávanie mladej generácii, poukazujúc  
na 3 skupiny malých kuchárov, ktorých pri-
viedla učiteľka slovenského jazyka Marta Pin-
térová Behanová. Za nimi nezaostala ani sku-
pina rodiny Melišovcov, kde stará mama vied-
la k zručnosti varenia halušiek svoje vnúčatá.
Do súťaže sa zapojila aj skupina  Sloven-
skej samosprávy v Irminčoku  a dve skupiny  
z Békešskej Čaby, ktoré sú stálymi hosťami  
haluškového podujatia. Ostatné tímy tvorili 
väčšinou spoločenské organizácie mesta.
(…)
Ohlas na haluškový deň bol úžasný. Zú-
častnilo sa ho asi 150 ľudí. Predseda poroty 
vyhlásil, že tento rok bol rokom mládeže,  
a všetci sa stali výhercami vyhlásenej súťaže. 
Najmladšia účastníčka mala len 15 mesiacov 
a najstaršia viac ako 80 rokov.

Marta Dekrétová
zdroj: www.luno.hu

Uverejnené: streda, 09. október 2019

ANNA DIVIČANOVÁ – AUTORITA NIE-
LEN MEDZI SLOVÁKMI V MAĎARSKU
– Aká je Anna Divičanová v súkromí? 
Narodila som sa v  Slovenskom Komlóši, ale 
potom sme sa presťahovali, – spomína Anna 
Divičanová.  – V dedinke Szatymaz neďa-
leko Segedína sme bývali v  služobnom byte  
na stanici. (…) Chodievala som s  mamič-
kou na trh, po našom na pľac. Na týchto tr-
hoch predávali také veľké pecne chleba, aké 
sa piekli na Dolnej zemi. Moja mamička tiež 
piekla taký chlieb. (…) Potom som odišla  
na slovenské gymnázium do Békešskej Čaby. 
Veľmi dobre som sa tam cítila. Keďže som bola 
vynikajúca žiačka, dostala som aj ministerské 
vyznamenanie.
(…)
– Ako sa volajú vaše deti?
– Syn je Ondrej. Aj mi povedala strýkova žena, 
vraj, ako sme mohli dať synovi také sedliacke 
meno! Ondriš, také parastoš! Dcéra je Anna, 
ale nie po mne, ale po manželovej tete. Tá sa 
volala Anna Galavicsová. Bola už stará, s mo-
jou dcérou sa, žiaľ, nestretli. Pod titulom Stra-
tené tradície som napísala jeden článok o tom, 
ako sa menili tradičné mená. Publikovaný bol 
na Slovensku. Došla som k  záveru, že naj-
viac krstných mien sa zmenilo v  neprospech 
tradičných na Dolnej zemi, v Békešskej Čabe  
a  na Komlóši, ako aj  medzi Maďarmi  
na Slovensku. Najmenej zmien v  menách je 
v pilíšskych osadách.

S úctou: Erika Trenková
zdroj: www.luno.hu

Uverejnené: sobota, 04. január 2020
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12. Otvorte si Ľudové noviny, napíšte si, aké rubriky nájdete v nich? 

 

 

 

 

13. Vyvorte dvojčlenné skupiny, a urobte interview. Napíšte si do zošita vopred otázky. 

14.  Napíšte 5 vetovú správu o tom, čo sa deje práve v škole, urobte aj fotku, ak máte 
možnosť.

 

 

 

 

 

 

15.  Choďte do knižnice, vyberte si jeden román napríklad od S. H. Vajanského a jednu 
knihu z odbornej literatúry. Listujte v knihách, aké rozdiely nájdete? 

 

 

 

 

16.  Odborný štýl je štýlom verejnej vedeckej komunikácie. Choďte do knižnice a vypý-
tajte si časopis Slovenská literatúra alebo Slovenská reč, alebo inú odbornú literatú-
ru. Pozrite is texty a porovnajte kompozíciu dole uvedenými povinnými časťami. 

kompozícia a obsah
1. úvod 
2. jadro 
3. záver 
4. resumé v slovenskej a cudzej reči – nie je povinné
5. bibliografický súpis 
6. obsah
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17.  Napíšte na čiaru, aké prednášky ste už mali, a z čoho ste ich mali. Kde patrí pred-
náška ako žáner? 

 

 

18. Prezrite si prednášky,  napíšte na čiaru, aké chyby ste mali. Ako by ste ich opravili? 

 

19. Prečítajte si nasledújúci slávnostný prejav. 

Slávnostný prejav na rozlúčkovú slávnosť

Vážená pani riaditeľka, zástupkyňa, vážený pedagogický zbor, drahí rodičia, 
milí spolužiaci.
15. jún: Pre mnohých obyčajný deň, pre nás však výnimočný. Do našich pamätí 
by sa mal zapísať ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších udalostí nášho 
života.
Stojíme tu pred vami a hlavou nám víria spomienky. Iste sem patrí aj tá, keď sme  
po prvýkrát nesmelo vstúpili na pôdu nášho gymnázia. Prežili sme toho veľa, spo-
znali sme nové miesta, nových ľudí a v neposlednom rade sme lepšie spoznali aj 
samých seba.
Sme vám vďační za mnoho skúseností a nových poznatkov, ktoré ste nám odovzdali. 
Budeme sa snažiť nesklamať vaše nádeje, ktoré do nás vkladáte. Za tolerovanie našich 
šibalstiev patrí nemalá vďaka vám, nášmu triednemu profesorovi. Dúfame, že takí žia-
ci ako my, sa vám už do rúk nedostanú. Jednak preto, aby ste už nemuseli prežívať opäť 
to, čo s nami, ale i preto, aby spomienka na našu triedu bola pre vás neopakovateľná  
a výnimočná.
Je tu však ešte niekto, kto sa na dnešný večer tajne tešil spolu s nami, naši rodičia.  
V mene nás, vašich detí, by som vám chcel poďakovať. Bez vás by sme neboli tým, 
čím dnes sme. 
Preto dnes, v tento slávnostný moment, keď nám v srdciach horia ohníčky ne-
dočkavosti a vzrušenia a v nejednom oku sa objaví slzička dojatia, tu,  na tomto 
mieste stojíme s tajnou túžbou. Túžbou stať sa dospelými. A tak mi nezostáva nič 
iné, ako vám všetkým, našim rodičom a profesorom vyjadriť vďaku za to, že tu dnes 
môžeme stáť v takom hojnom počte. Pretože je to nielen naša, ale aj vaša záslu-
ha. Vám všetkým patrí to veľakrát používané a tak jednoducho vysloviteľné slovo  
ĎAKUJEME.
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Podčiarknite tie fakty, ktoré sú správne.  

Rétorický štýl:
 – vytvára atmosféru
 – vysvetľuje nové vedecké poznatky
 – vzbudzuje emócie
 – presvedčuje
 – zverejňuje nové poznatky
 – sprostredkuje nové vedecké poznatky
 – agituje
 – vysvetľuje
 – prezentuje názory v oficiálnom styku
 – zabáva
 – zapôsobí na city
 – odborná komunikácia
 – sprevádza slávnosť alebo pracovnú akciu
 – prezentuje

20.  Vytvorte 3–4 členné skupiny. V  archíve vyhľadajte Komlóšsku svadbu, alebo inú 
svadbu na internete, a vypočujte si sobášny príhovor od starejšího. Napíšte v skupi-
nách do zošita všetko, čo si myslíte, alebo čo rozumiete.  

21.  Otvorte si Literárnu výchovu alebo Čítanku ôsmeho ročníka, a vymenujte všetky 
literárne žánre, ktoré sa nachádzajú v knihe. 

 

 

 

22.  Prečítajte si nasledujúce texty a  zakrúžkujte tie úryvky, ktoré využívajú znaky 
umeckého štýlu.

Príhovor
Hociktorý mladík príde aj na tisíc spôsobov, ako by si mohol vonku v cudzích krajinách 
vycibriť rozum, obohatiť um i pamäť rozmanitými zaujímavosťami a svojmu správaniu 
dodal príjemnú spôsobnosť.

Jozef Ignác Bajza: René mládenca, príhody a skúsenosti (úryvok)

Poďakujte sa svojej maminke za všetko ♥
Objednávky poprosíme zadať v čo najväčšom predstihu, aby sme ich stihli spracovať  
a včas doručiť / pripraviť na osobný odber.
Ak si želáte niečo iné ako máme v ponuke, zavolajte nám na 0904 333 333
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Zakliata hora
Podali: z Gemera Samuel Ormis, Gustáv Reuss; z Novohradu Eduard Škultéty; Aurel 
Kellner a Daniel Bodický z Liptova; Štefanovič zo Zvolena. Vypravuje August Horislav 
Škultéty.
V neveľkom domčeku žila si jedna chudobná vdova so dvoma synmi, a tí boli akoby 
jeden druhému z oka vypadol; vlastná matka ich ledva vedela rozoznať. Bratia títo  
vo všetkom pekne sa rovnali a matka by ich nebola dala za šíry svet. Tak prechádzal  
rok za rokom a bolo všetkým dobre.
Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti (úryvok)

Aktuality:
Zrána bude polojasno. Poobede takmer jasno. Denná teplota sa bude pohybovať v roz-
medzí 11 až 16 °C. Pocitová denná teplota okolo 6 °C. Nočné teploty budú dosahovať 
7 až 9 °C, priemerne 8 °C. Bude fúkať premenlivý severozápadný až severný vietor 
rýchlosťou 14 až 29 km/h, nárazovo 47 km/h.

„…Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky,
nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť.
Predsa však svoje podobenstvo prikladám,
významu mnoho v málo slovách hovoriac:
Lebo sú nahé bez kníh všetky národy, …”
Konštatntín Filozóf: Proglas (úryvok)

Astronómovia SAV skúmajú Slnko už viac ako 70 rokov 
Tretí máj je každoročne Dňom Slnka, ktorý nám pripomína nielen dôležitosť našej 
najbližšej hviezdy, ale zároveň propaguje ekologické zmýšľanie a  zdôrazňuje potre-
bu ochrany životného prostredia. Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa najjasnejšou 
hviezdou na oblohe, bez ktorej by nebol možný náš život, intenzívne zaoberajú už de-
saťročia.

23.  Vytvorte dvojčlenné skupiny, a vyplňte tabuľky. Ktoré žánre sú súkromné a ktoré 
formálne.

súkromné žánre formálne žánre
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24.  Vytvorte dvojčlenné skupiny, a vyplňte tabuľky. Ktoré žánre sú písomné a ktoré sú 
ústne?

písomné žánre ústne žánre
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