Prepisy zvukových nahrávok pre Pravopisný semafor pre 5. ročník ZŠ
(S. Krištofová – B. Valovičová)
Metodické pokyny k zvukovým nahrávkam
 Jednotlivé diktáty sú profesionálne nahrané a dostupné vo formáte MP3.
 Diktáty sú nahrané tak, ako je žiak zvyknutý zo školy. Jedna zvuková nahrávka diktátu je
rozdelená do týchto fáz:
1. V prvej fáze je diktát prečítaný celý.
2. V druhej fáze sú čítané jednotlivé vety (najprv celá veta a následne veta po častiach).
V tejto fáze je zároveň žiak upozornený na interpunkciu (čiarky, dvojbodky).
3. Na záver zvukovej nahrávky je celý diktát prečítaný ešte raz.

Vlastné podstatné mená
V januári k nám prišla do triedy nová žiačka.
Volá sa Adelka Čováková a prišla z Nového Mesta nad Váhom.
Povedala, že bola zvedavá na naše vychýrené literárne gymnázium, ktoré sa volá Gymnázium Andreja
Sládkoviča a sídli na Zelenej ulici číslo 5.
Adelka má vraj veľmi rada španielčinu.
Tiež vraví, že jej mama je Maďarka, takže vie aj veľmi dobre po maďarsky.
Má rada turistiku vo Vysokých Tatrách.
S rodičmi chodieva vždy na Nový rok lyžovať pod Lomnický štít.
Naša nová spolužiačka mi je sympatická, zajtra ju pozvem na jahodovú zmrzlinu do mojej obľúbenej
cukrárne Sladký svet na Parížskom námestí v Banskej Bystrici.

Vzor DUB – mužský rod
Stredoveké kláštory sa kedysi nachádzali takmer v každom kúte Európy.
Pri kláštoroch sa nachádzali cintoríny a veľké kostoly, ale aj chlievy, kde mnísi
chovali dobytok.
Aj neďaleko Hrona sídlil v stredoveku mníšsky rád.
Životy mníchov boli skromné.
V príbytkoch mali málo nábytku.
Nacvičovali a spievali v zboroch, ktoré sa volali chóry.
V kostoloch vykonávali sväté obrady.
Mnísi sa venovali aj prepisovaniu kníh a spoznávaniu rôznych vedných odborov.
Mnohí ovládali viaceré jazyky.

Podstatné mená mužského rodu – opakovanie
Na Slovensku sa nachádza niekoľko prírodných i kultúrnych skvostov.
Jedným z nich je aj Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej od majstra rezbára
Jozefa Pekaru.
Dnes je Slovenský betlehem umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva.
Zachytáva časy, kedy väčšina obyvateľov žila na vidieku v drevených domoch a po stáročia si
uchovávala svoje zvyky a obyčaje.
Sú tu zastúpení mnohí remeselníci: hrnčiari, kováči, tesári a i pekári.
Nechýbajú tu ani dominanty, akými sú slovenské katedrály, hrady či vrch Kriváň.

Podstatné mená ženského rodu – opakovanie
Podľa gréckej mytológie sa Olympia stala svätým miestom, pretože tu Zeus vyhral boj o vládu
nad svetom.
Na Diovu počesť postavili Gréci chrám a každé štyri roky usporadúvali obetnú slávnosť.
V priebehu niekoľkých storočí sa slávnosti zmenili na významnú športovú udalosť.
Športovci denne trénovali niekoľko hodín.
Novoveké olympijské hry boli po prvýkrát usporiadané na konci devätnásteho storočia.
Ako stretnutie svetovej mládeže nemali ponúkať iba zaujímavé súboje, ale aj pomôcť k porozumeniu
medzi krajinami.

Podstatné mená stredného rodu – opakovanie
Naposledy sme s rodičmi navštívili mesto Rím.
Cestovali sme lietadlom.
Počas letu som si krátil čas hrou na mobile o mačiatkach, ktorých úlohou bolo chytanie myší.
Po ubytovaní v hoteli sme sa vybrali ku Koloseu.
Dnes ide o najnavštevovanejšie miesto v Ríme a ja si spomienku naň uchovávam v srdci dodnes.
Bolo navrhnuté tak, aby diváci mali výborný výhľad na dianie v divadle.
Rimania si hry naozaj užívali a pre mnohých sa stali symbolom víťazstva dobra nad zlom.
Hoci od najväčšej slávy Kolosea prešlo niekoľko storočí, svojou veľkoleposťou ohuruje nielen
deti, ale aj dospelých.
Prídavné mená – opakovanie
Tretím najväčším mestom Juhoafrickej republiky je Kapské Mesto.
Je to jedna z najmodernejších častí Afriky a romantickí ľudia ho považujú za najkrajšie miesto na
svete.
Samotné mesto má zaujímavú históriu a najväčším zážitkom je vyviezť sa na Stolový vrch rotačnou
lanovkou.
Na vrchole hory si môžete dopriať chutný zákusok či čaj.
Turisti z viac či menej vzdialených krajín sem prichádzajú, aby sa prešli pomedzi domy najrôznejších
farieb.
Tradičnými návštevníkmi sa stali najmä cyklisti a bežci.
Opakovanie 5. ročníka I.
Ahoj, denníček,
s Ivou sme sa rozhodli trikrát za týždeň poriadne cvičiť, lebo o tridsať dní ideme do školy v prírode a
určite tam budeme veľa behať.
Dnes chcem urobiť šesťdesiat drepov a dvadsať klikov.
Zatiaľ mám iba desať drepov, lebo ma vyrušil otec.
Vraj mám zabehnúť do obchodu a kúpiť tri škatule mlieka, štyri rožky a pätnásť zemiakov.
Neviem, či sa aj to počíta ako beh.
Opakovanie 5. ročníka II.
Jedna z najväčších stonožiek žije v amazonských pralesoch a meria približne tridsať
centimetrov.
Je mäsožravá a živí sa myšami, vtáčikmi a pavúkmi.
Dokáže sa vyšplhať aj na stropy jaskýň a loviť netopiere.
Do svojich obetí sa zahryzne hryzadlami a vypustí do nich jed.
Táto stonožka patrí v Ázii k pochúťkam.
Najčastejšie sa podáva grilovaná na špajliach.
Ochutnali by ste?

Písanie i/í, y/ý po spoluhláskach
Minulý týždeň sme strávili na našej chalupe.
Nachádza sa v krásnom prostredí a kúsok od nej stojí starý mlyn.
Z kuchyne máme výhľad na pohorie Beskydy.
Neďaleko je aj jaskyňa, ktorá však nie je sprístupnená.
Hoci ma láka nazrieť dnu, viem, že by to bola chyba.
A tak si vždy iba povzdychnem.
Vtedy ma však dokáže potešiť náš priateľský sused.
Jeho pes má kožuch jemný ako plyš a manželka robí najlepší nákyp na svete.
Vybrané slová – opakovanie
V stredoveku sa zvyčajne pilo víno a pivo, lebo voda bola často znečistená.
Obyvatelia hradov sa pýšili slávnostnými jedlami v zlatých misách.
Chudobnejší jedli najmä múčne jedlá a veľa kapusty.
Nebolo zvykom jedávať mäso, pretože dobytok sa choval na mlieko, syry a kožušiny.
Ak nejaké jedlo zvýšilo, dalo sa do pomyjí pre ošípané.
Na dochucovanie jedál používali okrem soli aj rôzne byliny.
Myslíte si, že už stredovekí ľudia poznali škoricu?

