
PONDELOK: 16.3.2020 – Slovenský jazyk 

 

Názov témy: Pozvánka 

Pozvánka – je krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí 

– obsahuje výzvu, žiadosť alebo prosbu o účasť 

– je potrebné v nej uviesť presné údaje: miesto, dátum, hodinu konania 

 

Príklad pozvánky: 

Mestská knižnica v Rožňave 

Vás pozýva na besedu so spisovateľom Romanom Bratom, ktorá sa uskutoční na 

Hviezdoslavovej ul. č.25 v Dome kultúry dňa 10. novembra 2019 o 17.00 h. 

Tešíme sa na návštevu 

 

Úloha č. 1: Písomne vypíš odpovede na nasledujúce otázky. 

a) Aké je miesto a čas podujatia? 

b) Aký je účel podujatia? 

c) Kto je autorom pozvánky? 

 

Úloha č. 2: Zopakujme si skloňovanie podstatných mien stredného rodu.  

a) Doplň chýbajúce pádové prípony: o našich bydlisk____; o divadelných javisk____; dve 

kúzl___; o vesmírnych teles____; v mestských sídl___; tri vedr___; umeleckým diel____; s 

novými kúzl____; vtáčie hniezd____; s farebnými krídl____; k hlbokým jazer____ 

b) Slová v zátvorke daj do genitívu plurálu: Fínsko nazývajú aj krajinou tisícich  (jazero). Z 

(porekadlo) nevyplýva ponaučenie. Najradšej mám rozprávku Krajina krivých (zrkadlo). 

Z piatich (klbko) uplietla celý sveter. Ozvalo sa všetkých dvadsať  (hrdlo). Zo všetkých (pero) 

v peračníku mu písalo jedno. Jeho slová sa im vryli hlboko do (srdce). Vykopali sme dvadsať 

(vrece) zemiakov. 

 

 

autor pozvánky 
účel pozvánky 

miesto podujatia termín podujatia 



 

UTOROK: 17.3.2020 – Slovenský jazyk 

Názov témy: Vizitka a plagát 

Vizitka – navštívenka, je lístok s menom, adresou, telefónnym číslom  a ďalšími dôležitými 

údajmi. Ľudia si vymieňajú vizitky pri zoznamovaní, propagovaní firmy a pod. 

 

 názov firmy 

 

 

meno a priezvisko                       adresa 

profesia/ pracovná                          telefónne číslo 

pozícia                           mail 

                                                      webová stránka 

 

 

 

Plagát – je verejné oznámenie o nejakom podujatí (divadelné predstavenie, cirkus, projekt, verejná 

zbierka ...). Zvyčajne má väčší rozmer, je pútavo stvárnený. Plagát je zavesený alebo prilepený na 

viditeľnom mieste. 

 

    Úloha č. 1:  

    Do zošita vytvor svoju vlastnú vizitku s tým, že     

    názov firmy bude (ZŠ Spišský Štiavnik),  

    pracovná pozícia (žiak).  

 

    Úloha č. 2: 

    Nájdi vo svojom okolí aspoň 3 plagáty, napíš na     

    akých miestach sú vyvesené a čo oznamujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STREDA: 18.3.2020 – Literatúra 

Názov témy: V bábkovom divadle (pokračovanie) 

Poznámky do zošita: 

Každé divadlo má dramaturga, každá divadelná hra režiséra, hercov, bábkohercov, výtvarníkov, 

autorov hudby, scénografov... 

DRAMATURG – vyberá diela, ktoré sa budú v divadle pripravovať a hrať 

REŽISÉR – vedie a usmerňuje prípravu a realizáciu divadelnej hry 

AUTOR HUDBY ( hudobný skladateľ) – vytvára hudbu k divadelnej hre (t.j. scénickú hudbu) 

HERCI - stvárňujú jednotlivé postavy 

BÁBKOHERCI – vedú bábky a hovoria ich dialógy 

Uvedenie divadelnej hry, bábkovej hry na scéne sa volá INSCENÁCIA 

Prvé predvedenie divadelného, či filmového diela = premiéra 

Posledné predvedenie = derniéra 

Predstavenia medzitým = reprízy 

 

 

Úloha č. 1: Pozri si na internete inscenáciu bábkovej hry: Slncový kôň   

 (https://www.youtube.com/watch?v=cVFAGHZ7Rsg&t=112s) 

Úloha č. 2: Odpovedz písomne na otázky: 

a) Aké postavy v rozprávke Slncový kôň vystupujú? 

b) Víťazí na konci dobro nad zlom, ak áno, tak ako? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVFAGHZ7Rsg&t=112s


 

ŠTVRTOK: 19.3.2020 – Slovenský jazyk  

 

Názov témy: Inzerát 

 

Inzerát – je spravidla platené tlačové oznámenie. Oznamuje ponuku alebo dopyt: 

(ponuka – Darujem šteniatko. Adresa v redakcii 

dopyt – Kúpim detský bicykel. Volajte na tel.: 0901 332 223) 

Inzerát je často krátky a veľmi stručný, pretože v novinách sa platí buď za každé slovo 

alebo písmeno nachádzajúce sa v inzeráte.  

 

Úloha č. 1:  Nájdi v novinách, časopisoch, na internete 

aspoň 10 inzerátov a urči či ide o ponuku alebo dopyt. 

 

Úloha č. 2: Napíš pútavé inzeráty na veci, ktorej 

a) by si sa chcel zbaviť 

b) po ktorej túžiš.  

   

Úloha č. 3: Opakovanie vzorov podstatných mien. 

Urč vzory a pády nasledujúcich slov:  

(do) cesta –              (z) okien –  

(v) mori –                 vtáčencom –  

dojčaťu –                  vrecami –  

(v) detstve –              (na) pobreží –  

utrpením –                ( pre) sloníčatká –  

(vidím) súhvezdia –  

 

 

 

 

 

 

Úloha č. 4: Vytvor tvary podstatných mien. 

psíča /D pl/ -                      číslo /G pl./ -  

storočie /L sing./ -             zrno /G pl./ -  

rebierko/G pl./ -                 krídlo /D plur./ -  

vajce /D sing./ -                 bábä /D sing/-  

šteňa /L sing./ -                  vrece /G pl./ -  

levíčatko /I sing./-             lístie /L sing./ -  

 

 

 



 

 

PIATOK: 20.3.2020 – Literatúra 

 

Názov témy: Filmová rozprávka 

 

Poznámky do zošita:  

 

Filmová rozprávka  

 je zachytená  na filme a bola určená na premietanie na filmové plátno v kine 

 patrí k dramatickým žánrom rovnako ako divadelná či bábková hra 

 vo filme sa spája: obraz, reč, hudba, zvukové efekty 

 môže byť hraná alebo animovaná,  

 hraná filmová rozprávka: účinkujú v nej živé osoby/ herci (Perinbaba, Soľ nad zlato, ...) 

 animovaná filmová rozprávka: vystupujú v nej animované/ kreslené postavy 

 vychádza z prozaického literárneho diela (obvykle) 

 scenár tvoria: dialógy a monológy postáv (pravá časť) 

                       opis scény (ľavá časť) 

                       pokyny pre hercov (ľavá časť) 

 

 
 

 

Úloha: Pozri si na internete rozprávku Perinbaba. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbcUx-V7WGE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbcUx-V7WGE

