
PONDELOK: 30.3.2020 – Slovenský jazyk 

 

Názov témy: Spojky (precvičovanie) 

 

Úloha č.1: V texte doplň čiarky a vyhľadaj spojky/spájacie výrazy/ . Urč priraďovacie a 

podraďovacie spojky. 

Sadli sme si a vyučovanie začalo. Mnoho vedel a preto mal dobré známky. Neviem či napísať 

či zatelefonovať či prísť. Bol mocný ako dub. Bol mocný ako bol mocný jeho otec. Zajtra sa 

rozhodne ktorý bude víťaz. Nemá ako pomôcť. Ukryl sa lebo sa hanbil. Priniesli stoly i stoličky. 

Mal prísť ale zabudol na to. Nevošli dnu ani raz. Prišiel aby nás videl. Táto slohová práca nemá 

ani hlavy ani päty. Chcem ísť na matematickú školu a preto sa musím stále pripravovať. Treba 

sa učiť i zabávať. Vedel som že treba ísť. Vieme kde býva? Vylieči sa a opäť bude zdravý. Je 

biely ako stena. Nevzdával som sa a to bolo dobré. 

 

Úloha č.2: Doplň do viet podľa významu vhodné spojky a čiarky iba tam, kde patria. 

 

Nestihol autobus .......................................................... sa vrátil domov.  

....................... sa poponáhľame .................................... prídeme načas.  

Poskakoval ............................................................................ malý zajac.  

Vedel ................................................................ niečo  nepovedal mame.  

Neplával .............................................................................. sa nelyžoval.  

Pomáhali si ......................................................................... boli priatelia.  

Pozrela sa pred seba .................uvidela ................................ je už blízko.  

Kráčal pomaly ...............................................................  sa bál ísť domov. 

 

Úloha č.3: Vyznač priraďovaciu spojku a doplň čiarku (ak treba). 

a/  Neprišiel ani strýko ani stryná.   d/  Tréner povedal že ideme hrať zápas. 

b/  Nerecitovala ale nám to neprekážalo.  e/  Čítal knihu ktorá bola o zvieratách. 

c/  Kúpil som chlieb aj syr aj maslo.                         f/  Keď prišiel umyl riad. 

 

Úloha č.4: Sprav interaktívne cvičenie, kde si hneď skontroluješ správnosť odpovedí. Otvor 

stránku, stlač štart a pokračuj podľa pokynov.  
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UTOROK: 31.3.2020 – Slovenský jazyk 

 

Názov témy: Príslovky, predložky, spojky (opakovanie)  

 
Úloha č.1: Podčiarkni vo vetách príslovky.  

V malom mestečku blízko rieky Váh žil chlapec, ktorého všetci volali Móric. Odmalička sa len 

na kráľov hrával. Aj sa mu občas preto smiali, a keďže nepochádzal z nijakej kráľovskej rodiny, 

táto jeho túžba bola u všetkých dopredu zamietnutá. Jeho dobrý priateľ Jozef mu dal raz zdarma 

a priateľsky radu, nech sa dá na šport. Tam sa mu to vraj ľahšie splní a veľmi skoro sa môže 

stať kráľom ligových strelcov. 

 

Úloha č.2: Rozhodni, do ktorej vety patrí príslovka a do ktorej predložkové spojenie. 

Na jar býva .......................občas hmla. Mal obavu ................................. budúceho dňa. (z 

rána/zrána) ........................ zámku straší! ............................ sa otvorili dvere do domu. (v tom/ 

vtom) Aby ťa počuli, musíš hovoriť .................. Operní speváci si dávajú pozor............. (na 

hlas /nahlas) Nedávaj mu teplý obklad ........................ Veselo sa tváril iba ........................... 

(na oko/ naoko) Sestry sú ..................... rovnaké. Upozornil ho ................/ na vlas/navlas/ v 

polievke. Jeho úloha je ..................... správna. .............................. /za každým/zakaždým/ 

domom je ihrisko. ....................... /z časti/sčasti/ prúta vystružlikal píšťalku. Porozumel tomu 

len ............................. Hneď .........................lesa rastú dva vysoké duby. Odkroj len kúštik 

............................. /z kraja/skraja/. Lovil ........................ útržky básne. Odriekal celú báseň 

................................ /z pamäti/spamäti/. Zasmial sa .......................... . .................... toho 

človeka sa môžeš spoľahnúť / na silu/nasilu/ 

 

 Úloha č.3: Zisti, ktoré z prísloviek sa dajú stupňovať a vystupňuj ich:  

behom, nenazdajky, dúškom, múdro, boľavo, ročne, bratsky, denne, dusno, nahlas, náhodou, 

zámerne, okamžite, čiastočne, tvrdo, pekne 

 

 Úloha č. 4: Do viet doplň vhodné spojky. 

Slovensko hraničí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom ___ Rakúskom. Najväčšími 

mestami sú Bratislava ___ Košice, ______ medzi veľké mestá patria ____ Prešov, Nitra, Žilina, 

Banská Bystrica ___ Trnava. Všetky rieky na Slovensku sú najvodnatejšie na jar, ______ sa 

roztápa sneh.  

 

 

 



STREDA: 1.4.2020 – Literatúra 
 

Názov témy: Fantasy literatúra 

 

Poznámky do zošita 

 

Fantasy literatúra 

 je druh populárnej literatúry (masová literatúra, ktorá je určená nenáročnému čitateľovi) 

 za prvé dielo fantasy literatúry je považovaná kniha Hobit, ktorú napísal v roku 1937 

J. R. R. Tolkien 

 typickým znakom tejto literatúry je, že nielen dej, hlavné postavy, ale najmä prostredie 

je fikciou (výmyslom) autora.   

 

Muška a Igor Molitorovci 

 pochádzajú z Košíc, ale žijú v Sydney v Austrálii.  

 napísali sériu románov Dievčatko z Krajiny Drakov (ktorú tvoria tri knihy: Mezzarthys, 

Tajomstvo Legelynu a Chrám duchov). 

 

Dievčatko z Krajiny Drakov 

Lit. forma: próza 

Lit. druh: epika 

Lit. útvar: úryvok z románu 

Téma: cesta do neznámeho sveta 

Hl. myšlienka: aj dieťa musí prekonávať prekážky v živote, pomôcť mu okrem dospelých môže 

fantázia 

Hl. postava: Dievčatko 

Vedľajšie postavy: babkine sestry Seelia a Nanet, babka Attanai 

Druh rozprávania: on-rozprávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTVRTOK: 2.4.2020 – Slovenský jazyk  

 

Názov témy: Príslovky, predložky, spojky (opakovanie) 

 

 Úloha č.1: PRÍSLOVKA alebo PREDLOŽKA? Rozhodni, akým slovným druhom sú vo 

vetách zvýraznené slová! 

Babička s deťmi si sadla vedľa. ....................... Vedľa mňa sedel môj brat. ................................. 

Nechoď okolo horúcej kaše. ............................ Jano chodí denne okolo. ..................................... 

Deti sa kúpali neďaleko hrádze. ...................... Neďaleko stál pekný salaš. ............................... 

Včera boli všetci mimo. ................................. Býva mimo mesta. ............................................... 

Obrátil všetko hore nohami. ................................ Ceny benzínov išli hore. ................................. 

 

Úloha č.2: Rozlíš, kedy predložku používame a kedy nie. 

K starým rodičom na Oravu cestovala .................. vlakom. Každý deň cestuje .............. matkou 

domesta. Listy písal vždy .................... atramentovým perom. Tri roky písal ............ priateľom 

knihu o najnovších vedeckých objavoch. Nenávidel, keď niekto nejedol obed .................. 

príborom. Na olovrant jedával pravidelne chlieb ............ maslom a ............... šunkou. Mnohí 

dnešní mladí ľudia hovoria dobre ........... anglicky aj ............. nemecky. Celý večer sme sa 

zaoberali ........... matematikou. Zbav nás .................... strachu a budeme ti vďační. Vietor fúkal 

............... rýchlosťou osem kilometrov za hodinu. Vždy mala strach cestovať 

.........................lietadlom. Musel sa zaoberať ..................... priateľovým problémom.  

 

Úloha č.3: Doplň predložky a ak treba, daj do správneho tvaru slovo v zátvorke. 

Každé popoludnie chodila do materskej školy.............................................(brat). Svedomitá 

príprava ...................................................(skúška) sa vždy vyplatí. Chceli ho potrestať 

............................................. (niečo), čo neurobil. Tri hodiny sme sedeli 

..............................(lekár), kým sme prišli na rad. Môj známy pracuje už šiesty rok 

........................ (polícia) . Budúci týždeň musíme cestovať za matkou .................................. 

(Kysuce). Voda nie je vhodná ...................................(pitie). Narysovali sme kružnicu 

...........................................(priemer) dva centimetre.  

 

Úloha č. 4: Podčiarkni v texte predložky a urč ich pád. 

Od nakreslenia prvého Šmolka uplynulo už 50 rokov a belasí škriatkovia sa rozhodli oslavovať 

v plnej paráde od januára do októbra. Na európskom turné ponúkajú malým fanúšikom kopec 

atrakcií, bruselské múzeum pripravilo výstavu komiksov, vyjdú pamätné poštové známky či 

špeciálne zberateľské figúrky. Šmolkovia hneď po svojom vzniku ovládli hračkárstva, knihy, 

televízne obrazovky, dostali sa na cédečká, na obaly cukroviniek, na oblečenie, ba aj do 

prímorských letovísk. Pri Egejskom mori v Turecku leží Šmolkodedina, kde si môžu turisti 

prenajímať 64 domov v tvare pôvabných hríbikov.  

 

Úloha č. 5: Zakrúžkuj predložky. Spojky podčiarkni. 

a/ Usadil som sa pohodlne do kresla, keď tu zrazu pribehol ku mne pes a začal po mne skákať. 

b/ Zamyslene prechádzal cez park na križovatku, no zrazu sa zastavil. 

c/ Musela som v tom obchode stáť veľmi dlho, lebo o chvíľu budú už štyri hodiny. 

d/ Pred spaním si nezabudni umyť zuby, aby sa ti nepokazili! 

e/ Snívalo sa mi, že prišiel k nám strýko z Bytče aj s obrovským mamutom. 



PIATOK: 3.4.2020 – Literatúra 

 

Názov témy: Fantasy literatúra 

 

Poznámky do zošita 

 

Rick Riordan 

 je úspešný americký spisovateľ 

 autor 5-dielnej knižnej série Percy Jackson a ďalších fantasy románov pre mládež, ale 

aj série detektívnych románov pre dospelých.  

 hlavný hrdina série 12-ročný chlapec Percy sa dozvie, že je synom starogréckeho boha 

Poseidona, umiestnia ho na Vrch polokrvných (ostrov pre deti bohov). Percy čelí 

obvineniu, že na otcov príkaz ukradol svojmu strýkovi Diovi zázračný blesk. Musí nájsť 

ukradnutý blesk boha Dia, aby zachránil Zem pred vojnou. 

 

Zlodej blesku 

Lit. forma: próza 

Lit. druh: epika 

Lit. útvar: úryvok z fantasy románu 

Téma: hľadanie ukradnutého blesku boha Dia 

Hl. myšlienka: život od nás často žiada odvahu prekonávať nečakané prekážky 

Hl. postava: Percy Jackson 

Vedľajšie postavy: Cheiron, satyr Grover 

Druh rozprávania: ja-rozprávanie 

 


