
Učivo a úlohy 4.H   na 27.4.,  termín odovzdania do 3.5.2020 

Podľa učebnice Sj a Literatúry alebo webu si vypracujete poznámky a úlohy – najlepšie vo 

worde.  

Ak mi budete posielať fotografie ručne písaných poznámok, nech sú krasopisne čitateľné, 

nevyfarbujte slová fixkou, nedá sa to čítať. Odfoťte hornú a dolnú polovicu strany v zošite 

na 2 osobitné fotky!!! 

Vaša úloha je správne doplniť údaje pri písaní poznámok.  

Kde bude ...., znamená, že niečo musíte doplniť. 

 

Učivo, v učebnici SJ 

Príbuznosť  SJ a ČJ 

 Obidva jazyky patria do západoslovanskej  jazykovej skupiny. Navzájom sa ovplyvňujú. Je 

potrebné dbať na to, aby do spisovnej slovenčiny neprenikali bohemizmy – čechizmy. ( 

okamžik, dopis) 

Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou:   

Hláskoslovie a výslovnosť - čeština má tieto osobitné hlásky a písmená: 

 ř (moŕe, koŕen, třeba);   ou (soud, jsou, berou);   ů (můj, původne, důkaz);   ě (děti, země, 

rozkvět, běží); 

- v češtine nie sú tieto hlásky:  

ä (v češtine ě, a) – pět, maso, pata;    ia (v češtine á/í) – žák, ulicím;   ie (v češtine é/í) – 

mléko, pírko, vím, stín;   iu (v češtine í) – cizí, paní, televizi;                            ô (v češtine ů/o) 

– můj, různý, osmý;       ľ (v češtine l) – spisovatel, král, libovolný; ĺ (v češtine lou) – sloup, 

tlouci;     ŕ (v češtine r) – vrba, mrtvola, vrtat;                      dz (v češtine z) – házet, mez, sázet;         

dž (v češtine z) - hází, sází;  

- skupina aj je v češtine ej – vejce, dej, přej;                                                               - striedanie 

spoluhlások je v češtine častejšie (mnoho – mnozí, noha – na noze, ruka – ruce, macecha – 

macešin);                    - v češtine neplatí rytmický zákon (dávám, mládí);  

Tvaroslovie a skladba - v češtine sa používa vokatív (pane profesore, Evo); - častejšie sú 

dvojtvary (mužovi/ muži, panu učiteli); 

- v akuzatíve a inštrumentáli mn.č. pod.m. sú tvary: hrdiny, hrochy;                               - 

prídavné mená majú aj menný tvar v prísudku (je nemocen);                                        - slovesá 

majú dvojtvary (píšu/ píši, vážou/ váží);                                                              - čeština viac 

využíva príčastia trpné nedokonavých slovies (noviny jsou čteny);     - v súvetiach má čeština 

niektoré odlišné spojky (jenž, zda, jestli, nýbrž...).  

Slovná zásoba - niektoré české slová sú odlišné od slovenčiny (teď, pohádka, vesnice, dudák, 

havíř, židle, nemoc, želva...);                                                              - niektoré české slová 

majú v slovenskom nárečí iný význam (sklep, kmín, statek, kapusta);   - niektoré  české slová 



majú len zmenu jedného písmena alebo výslovnosti (  otec (Sj oťec) číta sa tvrdo,  dieťa – 

dítě, plavat 

- niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta/ variant, téze/ téza, 

foném/ fonéma, tá Paříž/ ten Paríž). 

Pravopis:  V ženskom a strednom rode sa slovesá minulého času v pluráli píšu s príponou –ly, 

napr. ženy dělaly, děti spívaly 

V učebnici Literatúry str. 45 ... 

Absurdná dráma 

Vypíš charakteristické znaky absurdného divadla, čo popiera... 

Samuel Beckett – hra Čakanie na Godota. 

Na scéne (opustená cesta) čakajú dvaja tuláci .....  a ...... na nejakého ...... 

Vedú nelogické dialógy, ich reakcie a konanie ju tiež popiera ( nezisťujú, prečo G neprišiel) 

Kto je Pozzo? Ako koná v prvom dejstve a ako v druhom? 

Neznámy Godot je symbolom/alegóriou beznádejného a pasívneho čakania na niečo bez 

vlastného pričinenia. 

 

Eugéne Ionesco – hra Stoličky 

Prečo má hra ten názov, vysvetli konanie manželov, čo ním chceli povedať? 

 

Epické divadlo, str.51 -52 

Vypíš charakteristické znaky- songy, technika... 

Bertold Brecht – hra Žobrácka opera – v akom prostredí sa odohráva dej? 

hra Kaukazský kriedový kruh – napíš výstižný obsah. Motív na súde – delenie dieťaťa, nájdi 

podobnosť s iným dielom. 

 

   Pozrite si v piatok 1.mája na televízii STV1 o 17.30 spracovanie románu Námestie 

sv.Alžbety od R.Jašíka. 

 


