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A. Doplň správne písmeno. Píš písaným písmom.

Po skončení z__m__ v__háňali gazdovia na pašu ovce, hus__, neskôr aj kone

a vol__.  Horár  nás  v__str__hal,  že  tieto  hor__ sú  plné  divej  zver__,  a preto

máme  b__ť  opatrn__.  V  __ratislave,  hlavnom  meste  __lovenska,  na  úp__tí

__alých  __arpát  sa  nachádza  __rch  __amzík. Babkine  ps__  nás  v__tali

hlasn__m  štekotom.  Klamár__  b__vajú  potrestan__.  Statn__  v__r  prudko

zamával kr__dlam__, zv__ril okolo seba staré l__stie, vzlietol do v__šky a po

chv__li pristál na konár__ v__sokého stromu. Por__pal sa v tanier__ a utiekol

von.  Na  vešiaku  v__s__  mamin  nov__  kabát.  Počítače  sú  veľk__m

v__dob__tkom vedy a techn__ky. Pomiešal si l__žičkou horúc__ l__pov__ čaj.

Ohr__zky hádžte do koša! 

B. Pri riešení úloh dodržiavaj zásady slovenského pravopisu. Píš písaným
písmom!

1. Z prvej vety doplňovačky vypíš podstatné mená a urč ich vzory:

............................ - ............................          ............................ - ............................

............................ - ............................          ............................ - ............................

............................ - ............................          ............................ - ............................

............................ - ............................          ............................ - ............................

............................ - ............................          ............................ - ............................

2. Podčiarkni slová, v ktorých je predpona –ob .

obava,  obruba,  obyvateľ,  obesiť,  obžalovať,  obedovať,  obuvník

3. Zvislou čiarou rozdeľ slová na slabiky. 

zmrzlina,   čistinka,   vzniesť,   tatranský

4. Nájdi v nasledujúcom tvrdení chybu a nesprávne slovo nahraď správnym.

Podľa obsahu môžu mať všetky druhy viet aj želaciu formu.  ..............................
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5. Dedko povedal vnukom, že sa to stalo už pred mnohými rokmi.
V ktorej z možností je priama reč zapísaná správne? Správnu možnosť zakrúžkuj.

a)  „To sa stalo už pred mnohými rokmi“, povedal dedko vnukom.
b)  „To sa stalo už pred mnohými rokmi, povedal dedko vnukom.“
c)  „To sa stalo už pred mnohými rokmi,“ povedal dedko vnukom.
d)  „To sa stalo už pred mnohými rokmi.“ Povedal dedko vnukom.

6. Podčiarkni antonymické dvojice.

skala – kameň, láska – nenávisť, kráčať – chodiť, hlad – chlad, spať – bdieť, 

prvý – posledný, radostne – veselo, prosiť – želať, ráno – večer, tvrdý – pevný 

7. Moje staršie sestry sa snažili čo najrýchlejšie prejsť bosými nohami po 
horúcom piesku. 

Vyhľadaj a podčiarkni vo vete prídavné mená. Napíš, koľko je:  

a) akostných                                          b) vzťahových

   
Z predchádzajúcej vety vypíš jedno akostné prídavné meno v základnom tvare 
a vystupňuj ho.

 
.................................................................................................................................

8. Prídavné mená sa s podstatnými menami zhodujú v:

a)  rode, čísle, vzore
b)  rode, čísle, čase
c)  čísle, páde, vzore
d)  rode, čísle, páde

9. Označ vetu so základnou číslovkou. Číslovku podčiarkni. 

a)  Medzi tretím a štvrtým poschodím sa pokazil výťah.
b)  V triede sme ôsmi chlapci.
c)  Najviac chýb mal v piatej vete.
d)  Hovorím ti to už druhý raz. 

10. Vyhľadaj vo vetách tvary osobného zámena MY. Podčiarkni ich.

Rozprával nám o ňom samé pekné veci. Podaj mi pero! Všetkých nás pozval na 
oslavu svojich narodenín. 
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11. Od slovies utvor neurčitky.
 
nes! .......................................... budem ............................................

kopne ....................................... vyryme!  .........................................

12. Vypíš z vety neohybné slovné druhy a pomenuj ich.

Ráno som sa ponáhľal na autobus. 

...........................................................................................................................

13. Spýtaj sa pani učiteľky, či by ti nemohla vrátiť pero. 

.................................................................................................................................

..........................................................................................................

14. Podčiarkni slová, ktoré sa začínajú na znelú nepárovú spoluhlásku.
 
med, šťastie, jež, zlato, kosť, rosa, film, brada, džbán, lepidlo

15. a) Z nasledujúcich slov vyber tie, ktoré sú viacvýznamové a napíš ich do obláčika.

tričko, sused, teplé,
auto, mať, vodovod, 
jazero, lopatka, perie   

b) Vyber si jedno viacvýznamové slovo a vytvor dve vety, v ktorých použiješ toto slovo 
vždy v inom význame.

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

16. Doplň do textu vhodné slová.

Minulú sobotu sa v horárni v bratislavskom Horskom parku ................................

piaty ročník charitatívneho podujatia, ktorého cieľom je pomôcť opusteným 

zvieratám. Vďaka tejto akcii  sa ................................................... nájsť nový 

domov 15 štvornohým miláčikom.

Ako sa nazýva tento slohový útvar?  ...........................................................................
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C. 
1. Prečítaj si nasledujúci text a napíš, z akého literárneho žánru je úryvok.

Svrček má  zavalité  čierne  telo,  mohutnú  hlavu.  Tykadlá  sú  dlhé,  tenké.  Zadné  nohy  sú
prispôsobené na  skákanie.  Samček  vydáva  prenikavé  cvrlikavé  zvuky.  Tento  zvuk vzniká
trením krídel o seba.
Žije prevažne na okrajoch polí, na lúkach, v záhradách a na stráňach. Vyhrabáva si do zeme
diery. Samička znáša do týchto podzemných chodieb veľké množstvo vajíčok. Svrček sa živí
prevažne rastlinnou potravou.

Je to úryvok z  .................................................................................................  .

Takýto text sa nazýva   .....................................................................................  .

Tento text je prozaický, pretože je písaný .................................................... rečou.

Základnou jednotkou prózy je ........................................  . 

Na základe prečítaného textu sa rozhodni, či je tvrdenie pravdivé (P) alebo nepravdivé 
(N). Do tabuľky napíš ku každej vete písmeno P alebo písmeno N.

 Svrček má mohutné čierne telo.
 Predné nohy má prispôsobené na skákanie.
 Cvrlikajú iba samce.
 Živí sa najmä rastlinnou potravou.

2. Môže takýto literárny žáner patriť medzi diela ľudovej slovesnosti? Správnu 
možnosť zakrúžkuj.   

áno - nie
                                                                                                              
3. A teraz si prečítaj o svrčkovi v básni.

Len čo ráno svrček vstal,                          O jedlo sa nestaral,                             
z puzdra husle vyberal                              nič na zimu nechystal.    
a hral, a hral, a hral,                                  A keď prišla zima, sneh,   
popritom aj tancoval.                                prešiel svrčka veru smiech.

                                                                                                                       (Svrček a mravce, úryvok)

a) Koľko veršov má tento úryvok?   ............................................................................

b) Urč druh rýmu 2. slohy básne ..............................................................................

c) Pomenuj podčiarknutý básnický prostriedok  ..........................................................

d) Napíš, akú vlastnosť mal svrček z básne   ................................................................
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