
Učivo, úlohy SJL  4.H   na 8.-13. 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! 

 

Slovesá  

Plnovýznamový, ohybný slovný druh. Slovesá pomenúvajú deje,  činnosť  ( číta) 

alebo stav ( je čítaný) osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne – Čo robí, čo sa sním 

deje? 

 

Rozdelenie slovies 

I. Podľa úplnosti významu: 

A)  plnovýznamové – jedným slovom vyjadríme činnosť (spí, píše) 

B) neplnovýznamové/pomocné – nemôžu stáť samostatne bez neurčitku 

plnovýznamového slovesa 

    B(a) sponové (stať sa, byť) – spájajú mennú časť prísudku s podmetom vety 

......   (byť veselý, som veselý, stal sa kráľom) 

    B(b) modálne (spôsobové) – vyjadrujú vôľu, nutnosť, schopnosť, potrebu 

vykonať dej .....  (chcieť, smieť, môcť, musieť, vedieť, mať, dať sa) 

    B(c) fázové – vyjadrujú fázu priebehu deja –začiatok, trvanie, koniec   

.... (začať/ínať,  prestať/ávať,  Začína pršať. Prestala pracovať.) 



    B(d) limitné – vyjadrujú, že dej je tesne pred uskutočnením, ale neuskutoční 

sa .... ísť, mať (Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby ho mal šľak trafiť.) 

 

II.  Podľa povahy deja: 

A)  činnostné – podmet  vykonáva činnosť slovesa 

   A(a) predmetové – viažu sa so slovesom; prísudok + predmet  

1.  prechodné – viažu sa s priamym predmetom v bezpredložkovom  A 

(varím kávu, jedol chlieb) 

2.  neprechodné – s nepriamym predmetom  ( pozerá na Jana, G) 

   A(b) bezpredmetové – prísudok + príslovkové určenie  (varí v dome, kráča, 

cestovať) 

B) stavové – pomenúvajú stav, dej, ktorý nepodlieha vôli, nevieme ho ovplyvniť  

(šedivieť, starnúť, uzdraviť sa...) 

 

III. Podľa určených gramatických kategórií: 

1.  určité slovesné tvary – dajú sa určiť slovesné gramatické kategórie 

2.  neurčité slovesné tvary - nedajú sa určiť slovesné gramatické kategórie 

· neurčitok (robiť) – Chcem piecť.  

· prechodník (chodiac) – Spievala chodiac po izbe. 

· činné príčastie prítomné (robiaci) – Jano, robiaci si úlohu, ich počúval.  

· činné príčastie minulé (robivší) – v súčasnej slovenčine neproduktívny tvar 

· trpné príčastie (pečený) – Chlieb bol pečený. (neviaže sa na chlieb, ale na bol) 

· slovesné podstatné meno (spievanie) 

 

IV. Podľa zvratnosti: 

A)  zvratné – slovesá, pri ktorých sa nachádza zvratné zámeno sa, si (smeje sa, 

píše si list, varí si obed- sebe) 



B) nezvratné – slovesá  bez zvratného zámena ( píše list, sedí) 

  

Úloha č. 1 

Nájdite v texte 1 zvratné sloveso, 1 neurčitok, 1 trpné príčastie, 1 modálne 

sloveso. 

   Chcete si kúpiť papagája? Nekupujte ho v mestskom obchode, lebo z hluku 

a mnohých ľudí sú papagáje vystresované. Nevedeli by ste ich skrotiť.  

Najlepšie  je počkať, aby si papagáj vybral vás. Vtedy budete kamaráti. 

 

Slovesné gramatické kategórie 

 

A)  osoba:  

1. os. (ja, my) 

2. os. (ty, vy) 

3. os. (on, ona, ono, oni, ony) 

 

B)  číslo:  - singulár - jednotné     ( píšem, píšeš, píše ) 

                 - plurál - množné   ( píšeme, išli) 

 

C)  čas: 

a)  prézent – prítomný čas (dej nastáva v momente reči)      kráča-m 

- v umeleckej literatúre historický prézent – aktualizuje dej príbehu z minulosti 

b) préteritum – minulý čas (dej sa uskutočnil pred momentom reči) kráča-la, 

vola-l, urobi-l 

c)  futúrum – budúci čas (dej sa uskutoční po momente reči)    budem kráčať, 

zavolám, urobím 

  



D)  slovesný  spôsob 

a)  oznamovací – indikatív – neprikazuje splniť dej, nepodmieňuje jeho 

uskutočnenie, len oznamuje. Bodka na konci vety.  Idem, robíš, kupuje. 

b) rozkazovací – imperatív – prikazuje, vyzýva, aby sa dej uskutočnil. Výkričník  

na konci vety.        Iď, choď, rob, nakúp! 

c)  podmieňovací – kondicionál – vyjadruje, že dej slovesa by sa mohol 

uskutočniť, keby sa splnila istá podmienka.   

Bol by prišiel. Bol by to býval vedel, keby ... 

 

E) slovesný  vid 

 

a)  dokonavý – vyjadruje ukončený, ohraničený dej; budúci čas sa dá vyjadriť 

jedným slovom        piekol, napiekol, napečie, urobil 

b) nedokonavý – vyjadruje neukončený, neohraničený dej    pečie, robí 

 

F)  slovesný rod 

a) činný, aktívum – podmet vykonáva činnosť slovesa    Otec  volá. 

b) trpný, pasívum – podmet  nevykonáva činnosť slovesa    Otec je volaný na 

úrad. 

 

Úloha č. 2 

Vypíšte slovesá: a) v prvom určte osobu, v druhom číslo, vo štvrtom čas, b) 

utvorte 1.pád podčiarknutého slova, aký je slovný druh ?  

 

Zdá sa mi, že ľudia robia čudné veci. Ponáhľajú sa, aby potom mohli tráviť dlhé 

hodiny nečinnosťou pri nezmyselnom  pozeraní  televízoru. 

 



 

 

 

 


