
Učivo, úlohy SJL  4.H   na 1.- 6.6.2020  

   Podľa priloženého učiva alebo učebnice Sj a Literatúry alebo webu si vypracujete úlohy – 

najlepšie vo worde. Pošlite - (minervahel@post.cz) 

   Dodržte termín! Posielajte všetky úlohy za jeden týždeň spolu ( aj v dvoch mailoch tesne za 

sebou) 

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!!!  Ak to bude nečitateľné, hodnotím 5.  

   Vaša úloha :  Kde bude .... 3 bodky, znamená, že niečo správne musíte doplniť. 

Keď nerozumiete zadaniu, opýtajte sa rodičov, dospelých. A odpovedajte, presne na otázku 

a jasne VYSVETLITE svoje tvrdenie, jasne/výstižne a presne odôvodnite faktami – prečo je 

to tak! 

Opakovanie morfológie – veda o slovných druhoch 

Zámená 

Plnovýznamový, ohybný slovný druh. Zastupujú iný slovný druh, naj-

častejšie podstatné mená (otec píše – on píše) a prídavné mená (on je 

sebavedomý – on je už taký) ale aj číslovky a príslovky. 

Druhy zámen 

 osobné 

o základné (ja, ty, on, ona- jednotné číslo , my, vy, oni, ony- 

množné číslo)  

o privlastňovacie (môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich) 

 zvratné 

o základné (seba/sa) 

o privlastňovacie (svoj, svoju, svoje) 

 ukazovacie (ten, tá, to, tí, tento, onen…) 

 opytovacie (kto, čo, aký, ktorý, koľký, kedy, kde, čí?…) 

 vymedzovacie (sám, samý, každý, ten istý, nik, všetci…) 

 neurčité (dakto, niečo, ktosi, bársčo…) 

 



Úloha č.1      

 V úryvku vyhľadajte a určite zámená. 

    

    Najskôr si túto knihu prelistujte. Ak vás niektorý obrázok zaujme, 

poprezerajte si ho. V knihe je veľa voľných miest, ktoré treba vyplniť- 

niečo tam napísať alebo nakresliť.   

 

Číslovky 

Plnovýznamový, ohybný slovný druh. Označujú počet osôb, vecí, dejov, 

skupín, ich poradie, násobky a členenie. Niektoré majú podobu 

podstatného mena (sto, milión), prídavného mena (druhý, štvoraký), 

príslovky (dvojako). 

  

Druhy čísloviek  

I. základné (koľko/-í?) – označujú počet (dva domy, desiati muži) 

II.  skupinové (koľké?) – nevyjadrujú len počet, ale pomenúvajú 

každý jednotlivý predmet v skupine (troje deti, pätoro čiapok) 

III. radové (koľký v poradí?) – poradie osôb, vecí v rade (prvý rok, 

tretí) 

IV. násobné (koľkokrát, koľko razy?) – vyjadrujú koľkokrát sa 

uskutoční dej slovesa (trikrát, dva razy- píše sa osobitne!) 

V. druhové (koľkoraký?) – pomenúvajú počet druhov vecí alebo javov 

(dvojaký oblek) 

  

Skloňovanie čísloviek 

1. Ak majú podobu podstatných alebo prídavných mien, skloňujú sa 

podľa príslušných vzorov ( sto-mesto, milión-dub, tisícka-žena, piaty-

pekný, tretí-cudzí...) 

2. Ak číslovka sto stojí samostatne – vzor mesto, ak stojí pri podstatnom 



mene, je nesklonná. (Vidím sto domov, bol som v sto domoch.) 

-  číslovka jeden v zložených číslovkách je nesklonná. 

 

Vzory čísloviek 

 

1. jeden, N, jedného G, jednému D, jedného A, o jednom L, s jedným I, 

2. dva, tri, štyri – osobitné skloňovanie 

3. päť – skloňujú sa podľa neho číslovky 5-99 

sto – vzor mesto, tisíc – ulica, milión - .....????? 

  

Gramatické kategórie 

pri číslovkách určujeme: 

rod – (muž., žen., stred.) číslovky majú osobitný tvar pre každý rod 

(jeden, jedna, jedno); alebo dva tvary (piati muži, päť mužov) 

číslo – len plurál (množ.č) – okrem číslovky jeden 

pád – niektoré číslovky majú v niektorých pádoch viac tvarov,  

napr. N: jedni ľudia- životné , jedny stromy- neživotné 

 

Úloha č. 2         

Určite druh čísloviek v texte ukážky. 

     

    Tri  mačiatka rástli ako z vody. Dvakrát  denne utekali k miske 

s mliekom. Najmenšie z nich bolo vždy prvé pri dobrote. Po jedle sa 

chvíľu hrali, no o desať minút zadriemali.   

 

 


