
PONDELOK: 23.3.2020 – Slovenský jazyk 

 

Názov témy: Reklama 

Poznámky do zošita: 

Reklama - je upozornením verejnosti na určitý výrobok alebo službu s cieľom prinútiť adresáta 

k nákupu alebo investícií. Spravidla ide o platený oznam so zreteľnou presvedčovacou, 

prehovárajúcou a ovplyvňujúcou funkciou. 

 

DELENIE: 

1. Komerčné (ekonomické) reklamy sa orientujú na prilákanie pozornosti spotrebiteľa s 

cieľom informovať ho o produkte, značke, službe a podnecovať jeho spotrebné správanie. 

2. Nekomerčné (mimoekonomické) reklamy sa snažia ovplyvniť postoje, názory alebo 

správanie ľudí. 

 

Druhy reklám: 

Internetová reklama - je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozrastajúci druh reklamy. Internetová 

reklama je uskutočňovaná pomocou reklamných systémov. (banner, pop-up, spam,...) 

Televízna reklama - patrí medzi najúčinnejšie prostriedky prezentácie a to z niekoľkých 

dôvodov: osloví naraz veľmi veľké množstvo ľudí  

                 je vnímaná zrakom i sluchom zároveň 

                 má najväčšie možnosti emocionálne zasiahnuť ľudí  

Rozhlasová reklama – má vysoký zásah a ľahkú zapamätateľnosť, veľkú efektivita  

Reklamné letáky 

Bilbordy 

 

Úloha: Utvor taký tvar podstatného mena, ktorý je uvedený v zátvorkách. Urči vzor.  

lístie /L pl./......................................................... krídlo /N pl/..................................................... 

námestie /D sg./ ................................................ pero /A pl. /...................................................... 

vrece /G,sg/ ...................................................... žriebä /I pl./ ..................................................... 

okno /I. pl./ ...................................................... poleno /G sg../ .......................................... ...... 

rozhodnutie / G.pl./ .......................................... medvieďa /N pl./ ............................................. 

závažie/ L sg./ .................................................. krovie / G sg./ .................................................. 

more / N pl./ ...................................................... plece / N pl./ ..................................................... 

pole / I sg./ ......................................................... žriebä /N pl./ .................................................... 

psíča/ N pl./ ....................................................... more /I pl./ ...................................................... 

koleno /G pl./ ...................................................... pravítko / G pl./ ................................................ 

ovocie /I sg./ ...................................................... more / L, pl./ ..................................................... 

 



 

UTOROK: 24.3.2020 – Slovenský jazyk 

Názov témy: Vieme čo je v texte dôležité? 

Poznámky do zošita 

Konspekt – je krátky, obsažný záznam obsahu z nejakého textu, diela. Text konspektu je 

heslovitý, ľahko čitateľný, používajú sa v ňom rôzne skratky, využívajú sa často pomlčky (pri 

vypočítavaní jednotlivých bodov). 

Poznámky – sú krátky zápis, záznam z prečítaného textu alebo vypočutého prejavu. 

 

Úloha č. 1: Vypíš podstatné mená, urč gramatické kategórie a vzor. 

Denne sa vydáva na more a loví ryby do sietí. Zápletky vo filme vyvolávajú úsmevy na tvári. 

Texty piesní si píše sám. Nemajú krídla. Nočné mesto je plné zákutí a uličiek. Objali sa okolo 

pliec. Sneh zmizol z polí. 

Úloha č. 2:  Doplň pádové prípony a urči vzor. 

v garáž _ , vzor................         veľa krv _ , vzor..............           tri húsk_ , vzor...................  

dve os_ , vzor.............             naši pekár_ , vzor...........               bez sol_ , vzor..................  

o mlynárov_ , vzor............        zo zmes_ , vzor.........                 do pivnic_ , vzor..................  

tri medail_ , vzor.............. 

 

Úloha č. 3: Napíš podst. mená v danom čísle a páde. 

 

N sg. N pl. G sg. G pl. L pl. I pl. 

krajec      

brankár      

večera      

osa      

báseň      

garáž      

auto      

 

 

 



STREDA: 25.3.2020 – Literatúra 

Názov témy: Filmová rozprávka (pokračovanie) 

Poznámky do zošita: 

Perinbaba (1985) 

Lit. forma – próza (súčasťou sú aj piesne - poézia) 

Lit. druh – dráma 

Lit. útvar – rozprávka (filmová) 

Režisér: Juraj Jakubisko (Tisícročná včela, Báthory) 

Autor scenára: Ľubomír Feldek, Juraj Jakubisko 

Autor hudby: Petr Habka 

 

Úloha: Minulý týždeň ste si mali pozrieť rozprávku Perinbaba. Ak si sa pozeral pozorne budeš 

vedieť bez problémov odpovedať na nasledujúce otázky. Odpovede napíš do zošita! 

1. Tu sú hrdinovia rozprávky: Perinbaba, macocha , Alžbetkin otec, Jakub, Zubatá, 

Alžbetka,      macochina dcéra, Alžbetkina mama 

 Ktoré z postáv sú:  

a) hlavné .............................................................................................. 

b) kladné........................................................................................ 

c) záporné...................................................................................... 

d) neskutočné (čarodejné)............................................................ 

 

2. Aká je Alžbetkina obľúbená pesnička? 

3. Aké znamenie posielal Jakub Ažbetke, keď jej bolo smutno? 

4. Ako sa volá macochina dcéra? 

5. Čím je vo filme Alžbetkin otec? 

6. Pred akými zvieratami zachráni Jakub dedinu? 

7. Koľko rokov má dospelý Jakub? 

 

 

 

 

 



ŠTVRTOK: 26.3.2020 – Slovenský jazyk  

 

Názov témy: Opis zvieraťa 

 

Poznámky do zošita:  

 

Charakteristika: 

- vyjadrujeme znaky a vlastnosti veci, rastliny, zvieraťa, osoby; 

- musíme pozorovať, vnímať, všímať si; 

- vnímame zrakom, čuchom, sluchom, hmatom, chuťou; 

 

Statický opis predmetu 

- je opis veci, zvieraťa, rastliny; 

- sú v ňom informácie o: zložení, stavbe a trvalých vlastnostiach, vypočítavajú sa vlastnosti. 

 

Pri opise postupujeme takto: 

1. Najprv zviera (vec) dôkladne pozorujeme. 

2. Všímame si veľkosť, tvar, farby, výskyt ....a napíšeme si osnovu. 

3. Zhromaždíme si dostatok výstižných podstatných a prídavných mien. 

4. Opis začneme od hlavných vlastnosti (základnej charakteristiky) k menej dôležitým 

vlastnostiam či k podrobnostiam. 

5. Každú vlastnosť opíšeme rozvitou vetou. 

 

OSNOVA: 

ÚVOD –  základná charakteristika 

JADRO –  kde žije 

              –  potrava 

              – vzhľad: veľkosť, stavba tela, končatiny, zmyslové orgány,  

 ZÁVER  – čo pre mňa znamená (napr. kamarátstvo,...) 

 

 

Úloha: Podstatné mená v zátvorke daj do príslušného tvaru a urč pád vytvoreného slova. 

 

Módni (návrhár)________________ predviedli dvojradové (sako)_______________ s vysokými 

(plece)_____________ a lesklými (gombík)________________. Niektoré obojživelníky sa vrátili do 

čistých (more)______________, iné začali znášať svoje (vajce)____________ na (súš)_________. Keď sa 

usmeje, na (líce)_____________ má (jamka)_______________. Za siedmimi (more)_______________, 

za siedmimi (dolina)______________ . Po (večera)______________ sme sa prechádzali po 

(nábrežie)_________________ a potom sme smerovali k (stanica)_______________. Môj dedo spomínal, 

že v (leto)_________________ spávali v drevorubačských (chatrč)________________ na 

(lôžko)___________________ z bukového (lístie)________________. Predstavitelia najlepšieho 

(film)_________________ preberú ceny od významných (zástupca) _________________ mesta. 

 

 

 



PIATOK: 27.3.2020 – Literatúra 

 

Názov témy: Televízna rozprávka: Viktor Kubal – Zbojník Jurko 

 

Poznámky do zošita: 

 

Viktor Kubal - herec, výtvarník, karikaturista, spisovateľ, scenárista, animátor, režisér, humorista,                  

- zakladateľ slovenského kresleného filmu 

 

Zbojník Jurko 

Vznik filmu: r.1974 – 1976  

Žáner: animovaný, dobrodružný film 

Námet, scenár, réžia: Viktor Kubal 

Hudba: Juraj Lexmann 

Spev: Darina Laščiaková 

Animácia: Viktor Kubal 

Prvenstvo: prvý slovenský celovečerný animovaný film  

 

Jurko očami Viktora Kubala 

 prenikavé oči, ostré črty, presvedčivý výraz, najvyšší zo všetkých zbojníkov, bystrý, 

dobrosrdečný, šľachetný, vie mať rád, vie sa báť i hnevať, vie pomáhať, vie sa postarať o seba 

aj o druhých  

 nadviazal na legendu o Jánošíkovi. Nepokúšal sa verne zobraziť Jánošíka, ale vychádzal z 

ľudovej slovesnosti, rozprávok, povier, legiend a piesní, ktoré sa o Jánošíkovi tradujú. 

Rozprávkovými prvkami sú víla, zázračný opasok a Jánošíkova sila. 

 

 

 

Úloha: Pozri si ukážky rozprávky na internete. 

https://www.youtube.com/watch?v=udEuG4lan8A 

https://www.youtube.com/watch?v=PuyTQOQrssA 

https://www.youtube.com/watch?v=DsYtko389sA 

https://www.youtube.com/watch?v=udEuG4lan8A
https://www.youtube.com/watch?v=PuyTQOQrssA
https://www.youtube.com/watch?v=DsYtko389sA

