
Učivo, úlohy SJL  4.H  na 25.-30.5.2020  

   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! 

 

Opakovacie úlohy z literatúry ( niektoré odpovede máte v zošitoch) 

1. A.Bednár –uveď  žáner najznámejšieho diela, názov, rozpíš – literárne 

prostredie, postavy, hlavnú myšlienku dolož argumentami .  

2. Aký kompozičný princíp je v Bednárovom príbehu? Uveďte aj argument na 

svoje tvrdenie. 

3. A.Solženicyn- zaraď autora, uveď žáner, názov významného diela, 

liter.prostredie, postavy, hlavnú myšlienku dolož argumentami.  

4. Presne vysvetlite pojmy: agitovať, gulag, bušlat, vaľanky, láger 

5. Vymenujte delenie literatúry vo východnom bloku. Aj presne vysvetlite. 

 

Opakovanie morfológie 

Morfologické kategórie slovných druhov 

Pri plnovýznamových a ohybných  slovných druhoch určujeme aj 

morfologické (gramatické) kategórie. 

a) menné: 

rod – mužský, ženský, stredný 

číslo – jednotné (singulár), množné (plurál) 

pád – 1.Nominatív  Kto, čo?                         majster ,  žena 

               2.Genitív       Koho, čoho? sa bojím   majstra, ženy 

               3.Datív          Komu, čomu?                majstrovi, žene 



               4.Akuzatív     Koho, čo? vidím            majstra, ženu 

               6.Lokál          O kom, o čom?             o majstrovi, o žene 

               7.Inštrumentál   S kým, s čím?           s majstrom, so ženou 

 5.pád Vokatív je zvolací - Kto, čo?                 Pane, majstre! 

 

b) slovesné: 

osoba – 1. osoba – ja (jednotné číslo)     my (množné číslo)  

               2. osoba – ty (j. č.)                      vy (m. č.) 

               3. osoba – on, ona, ono (j. č.)     oni, ony (m. č.) 

číslo – jednotné (singulár), množné (plurál)   

čas – prítomný, minulý, budúci 

spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

vid – dokonavý (vyjadruje ukončený, ohraničený dej, napr. zašije)  

      - nedokonavý (vyjadruje neukončený, neohraničený dej, napr. šije) 

slovesný rod – činný (podmet  vykonáva  činnosť  slovesa, napr. 

Otec rúbe drevo.) 

                - trpný (podmet  nevykonáva činnosť slovesa, napr. Drevo 

je rúbané.) 

Kategória osoba a číslo sa dá určiť len pri niektorých slovesných 

tvaroch. 

  

Podstatné mená 

Ohybný slovný druh – skloňujú sa. Označujú mená osôb, zvierat, bytostí, 

názvy štátov, miest, kontinentov, organizácií, jedinečných miest, 

objektov, planét ... píšu sa veľkým začiatočným písmenom. Pýtame sa 

na ne Kto? Čo? a ostatnými pádovými otázkami. 

 



Delenie podstatných mien 

 

1a) Konkrétne - označujú predmet vnímaný zmyslami (chlap, stroj, hora, 

vzduch, peniaz)   

1b) Abstraktné – označujú nehmatateľný jav, vlastnosť, stav (mladosť, 

umenie, smrť) 

 

2a) Všeobecné – bežné pomenovania predmetov toho istého druhu 

a javov, píšu sa malým písmenom (chlap, krajina, výhra, odpoveď) 

2b) Vlastné - mená ľudí, národov, štátov, miest, jedinečností, píšu sa 

veľkým začiatočným písmenom ( Slovák, Bratislava, Julo, Slovenská 

republika, Tatry) 

 

3a) Životné - len pri mužskom rode, označujú ľudskú bytosť ( muž, 

murár, vy orli, vy zlí psi !!! ) 

3b) Neživotné (len pri mužskom rode, neoznačujú osobu, ale zviera či 

inú bytosť (kameň, zlé psy, orly, duby) 

 

4a) Pomnožné – označujú jeden predmet, ale majú formu množného 

čísla (plurálu), napr. nožnice, dvere, okuliare ... 

4b) Hromadné – majú formu jednotného čísla (singuláru), ale označujú 

množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, mládež, vtáctvo, zelenina ... 

 

 



Skloňovacie vzory podstatných mien 

Podľa gramatického rodu a koncovky sa podstatné mená skloňujú podľa 

týchto vzorov: 

 

a.) mužský rod : 

chlap/-i,             muž/i, murár/i, kráľ/i, voja-k/ci 

hrdina/-ovia,     obranc-a/ovia, syn/ovia 

dub/-y,  tvrdá spoluhláska na konci             stôl/stoly, strom/y 

stroj/-e, mäkká spoluhláska na konci          roj/e, kôň/kone 

-menej frekventovaný vzor kuli/-ovia pre cudzie podstatné mená, napr. 

kádí, Ghándi 

 

b.) ženský rod : 

žena/-y,        stuha/y, mačka/y 

ulica/-e,        sukňa/e, škatuľa/e 

dlaň/-e,        laň/e, sieň/e, chuť/e, púšť/e 

kosť/-i,         hus/i, myš/y,            

-osobitné skloňovanie pani/-ie, gazdiná/-é 

 

c.) stredný rod : 

mesto/-á,        cesto/á, hniezdo/a  !! rytmické krátenie 

srdce/-ia,        plece/ia, 

vysvedčenie/-ia,   svedomie/ia,  

dievča/-tá             líšča/tá, žriebä/tá  !! výnimka rytmickýho krátenie 

 

 



Úloha SJ č. 1 

    Určite o vete druh podstatných mien, aj ich gramatické kategórie (rod, 

číslo, pád vzor). 

               Za stromami stála srna s mláďaťom. 

 

  Prídavné mená 

Ohybný slovný druh – skloňujú sa. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, 

vecí (dobré dievča, strážny pes, drevený stôl), prírodných a spoločen-

ských javov (veterná búrka), a príslušnosť k nejakej osobe, zvieraťu, veci 

(bratov klobúk, psia búda).  Pýtame sa na ne Aký, Ktorý, Čí? Aká, ktorá, 

čia?...  

Rozdelene prídavných mien 

 vlastnostné 

o akostné – označujú kvalitu (dobrý, múdry) dajú sa stupňovať 

– dobrý, lepší, najlepší 

o vzťahové – označujú vzťah k inému podstat.menu (kov- 

kovový, sobota- sobotný), nedajú sa stupňovať 

 privlastňovacie – označujú privlastnenie niekomu, nedajú sa 

stupňovať (sestrina, líškin, synov) 

 

 

Druh stupňovania pri akostných prídavných menách 

 pravidelné – pri stupňovaní sa nemení základ slova napr. smelý, 

smelší, najsmelší 



 nepravidelné – pri stupňovaní sa mení základ slová (dobrý – lepší 

– najlepší, zlý – horší – najhorší, pekný – krajší – najkrajší, veľký – 

väčší – najväčší, malý – menší – najmenší) 

1.stupeň – základný tvar slova                    plný, plná, plné 

2.stupeň – pridáva sa prípona –ší/šia/šie    plnší, plnšia, plnšie 

Pri nepravidelných prídavných menách sa zmení základný tvar+ 

prípona  –ší/šia/šie                                       dobrý- lepší, zlý-horší 

3.stupeň – k 2.stupňu sa pridáva predpona naj-    najplnší, najhorší 

     Skloňovacie vzory prídavných mien 

 pekný – vzor pre akostné a vzťahové prídavné mená, v ktorých je 

posledná spoluhláska v slove tvrdá alebo obojaká (dobrý, 

zelený, vysoký, vysoká) 

 cudzí – vzor pre akostné a vzťahové prídavné mená, v ktorých je 

posledná spoluhláska v slove mäkká (svieži, krajší, budúci) 

 páví – vzor pre zvieracie privlastňovacie prídavné mená (líščí, 

medvedí pazúr, psí nos), vo vzore páví prichádza k porušovaniu 

pravidla o rytmickom krátení – nasledujú 2 dlhé slabiky! 

 otcov/matkin – vzor pre privlastňovacie prídavné mená (Petrov, 

Hviezdoslavova, sestrin, sestrina ) 

Úloha SJ 2: Určite skloňovacie vzory príd.mien :  rybací šalát,  

čistého srdca, rýdze zlato, rybia šupina 


