
Učivo, úlohy SJL  4.H   na 18.-23.5.2020  

   Podľa 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 odpovedáte, jasne VYSVETLITE svoje tvrdenie, jasne presne odôvodnite faktami – 

prečo je to tak! 

 

História slovenského jazyka po zániku Veľkej Moravy, obdobie Bernolákovej 

kodifikácie. 

Veľká Morava zanikla začiatkom 10.stor. Územie Slovákov sa stalo súčasťou 

novovzniknutého feudálneho Uhorského štátu, ktorý založili maďarské kočovné 

kmene. 

 Keďže Slovania boli na vyššom stupni spoločenského vývinu, mnohé 

spoločenské, kultúrne i lingvistické (jazykové) hodnoty preberali Maďari od nás. 

(Napr. barát- brat, paradicson- paradajka, hála- chvála, kereszt – krst...) 

Uhorský štát sa orientoval cirkevne na latinskú kultúru, preto preferoval 

latinčinu. Tá sa stala jazykom učencov a vzdelanosti aj na našom území.  

   V období humanizmu a renesancie u nás (1500-1650) sa okrem latinčiny 

začína používať slovakizovaná čeština, aby jednoduchí občania rozumeli – 

kalendárom, jarmočným knižkám a populárnej ľahšej literatúre. 

   Až v období  .....................................(doplň liter.obdobie)  pod vplyvom 

osvietenskej filozofie  najprv neúspešne J.I.Bajza v roku 1784 napísal a vydal 

prvý slovenský román R....................  (názov, druh jazyka)  

Po ňom Anton Bernolák  roku 1787 vydal Dissertatio philologico-critica.... 

( napíš sloven.názov  a obsah knihy, nárečie, ktoré mal za vzor.......) 

Neskôr napísal učebnicu slov.gramatiky ......... 

Svoju kodifikáciu ( určenie zákonitostí a pravidiel) jazyka zavŕšil 5-jazyčným 

slovníkom Slovar Slovenskí-....... (dopíš názov). Týmto dielom chcel podať 

dôkaz, že slovenčina je rovnocenná  iným európskym jazykom. 

 

           Literárna úloha: Prečítajte si nejakú poviedku ( 7-15 strán) alebo kapitolu   

z ľubovoľného románu. Napíšte mi meno autora, názov diela a výstižný obsah 



i myšlienku, ktorú autor sleduje. (predstavte liter.priestor, obdobie, charakter 

postáv, motiváciu konania tak, aby tomu nezainteresovaný človek (ja) rozumel ) 

Pozor na pravopis a štýl vyjadrovania!  

 
  


