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Vážení pedagógovia,
veľmi sa tešíme, že sa s Vami opäť stretávame v novom školskom roku. Aby ste 
ho rozbehli čo najľahšie, pripravili sme pre Vás niekoľko noviniek, ku ktorým sme 
vytvorili aj množstvo doplnkových materiálov na stránke www.e-orbispictus.sk.

Okrem toho nás čaká ďalší ročník literárnej súťaže Slovo 2019, do ktorej sa Vaši 
mladí lovci slov môžu zapojiť. Okrem vecných cien získajú najlepší traja autori 
v každej kategórii možnosť publikovať svoje dielo v zborníku literárnej súťaže. 
A čo získa absolútny víťaz? Nechajte sa prekvapiť.

Tak neváhajte a prelistujte si Novinky 2019 vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana!

Nakupujte 
ešte výhodnejšie 

Staňte sa členom KLUBU!
www.orbispictus.sk

Takto označené 

tituly sú šetrné 

k životnému prostrediu 

a sú stopercentne 

recyklovateľné. 

AKO OBJEDNÁVAŤ
  Využitím objednávacích listov, ktoré školám zasielame 

každoročne v januári v tlačenej forme spolu s Edičným katalógom.

  Online cez e-shop na www.orbispictus.sk/ako-objednavat/.

PREČO NAKUPOVAŤ V E-SHOPE
  Online nakupovanie je najrýchlejšie a najlacnejšie.

  E-shop vám po prihlásení automaticky zobrazuje ceny 

a pripočítava všetky bonusy.

  Len v e-shope si môžete tovar objednať vo výhodných 

balíčkoch, ktoré si zostavujete sami. 

BYŤ V KLUBE SA OPLATÍ!
  KLUB Orbis Pictus Istropolitana prináša školám komfort 

a najvýhodnejšie ceny.

  Členstvo v KLUBe je trvalé. 

  Klubové zľavy budú zarátané automaticky.

  KLUBová škola má oproti ostatným zľavu približne 15 %.

  Vytvorením vlastného balíčka ušetríte ďalších 10 %.

  Podmienky vstupu do KLUBu a aktuálne informácie nájdete 

na stránke www.orbispictus.sk/klub/.

VŠETKY NAŠE 

TITULY SÚ VHODNÉ 

NA ROZVÍJANIE

ČITATEĽSKEJ, 

MATEMATICKEJ

A FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI.

EKOO



NOVINKY 2019

3www.e-orbispictus.sk

Učebnice  
      z Orbis Pictus

Autori
Autorov našich učebníc 

vyberáme z radov dlhoročných 

a aktívnych učiteľov, didaktikov, 

metodikov alebo špeciálnych 

pedagógov. Pri tvorbe učebných 

materiálov kladieme dôraz 

na súčasné trendy a nové 

možnosti vo výchove 

a vzdelávaní.

Učiteľ
Naše učebnice často 

sprevádzajú Zošity pre učiteľa 

(výsledky úloh, návody na riešenie, 

vysvetlenie zámeru autorov ap.), 

ktoré zvyšujú kvalitu a zjednodušujú 

prácu učiteľa. Uvoľňujú mu priestor 

pre jeho vlastnú kreativitu 

a ponúkajú mu množstvo inšpirácií 

na vlastný rozvoj.

Redaktori
Naše učebnice sa rodia 

v rukách skúsených redaktorov. 

Sú to odborníci v daných 

predmetoch, majú pedagogickú 

prax, sledujú súčasné trendy 

vo vzdelávaní 

a aktívne učia.

iŠVP 
a niečo navyše

Naše učebnice rešpektujú Štátny 

vzdelávací program a v prípade potreby 

ho dopĺňajú, prispôsobujú potrebám 

reálneho života a praxe. Sú koncipované 

tak, aby učiteľa odbremenili od neustáleho 

kontrolovania naplnenia požiadaviek ŠVP. 

Priebežná aktualizácia učebníc 

je samozrejmosťou.

Internetová 
stránka

Naše učebnice sprevádza i množstvo 

digitálnych doplnkových materiálov:

schémy, obrazový materiál, hry, súťaže, 

pomôcky pre učiteľa, metodické

príručky, TVVP, videá, zvukové nahrávky – 

všetko pre väčší komfort učiteľa 

a možnosť pestrého vyučovania. 

Všetky materiály nájdete na

www.orbispictus.sk 

a www.e-orbispictu.sk.

Lektori
Naše učebnice recenzujú 

starostlivo vyberaní lektori. 

Sú to odborníci z univerzít, didaktici 

predmetov a učitelia z praxe 

z rôznych častí Slovenska. Diela a ich 

časti overujeme vo vyučovacom 

procese ešte predtým, ako ich 

ponúkneme školám.

Grafika
Naše učebnice vytvárajú 

profesionálni grafi ci, ktorí spájajú 

funkčnosť s aktuálnymi tendenciami 

v grafi ckom dizajne. Nevyhýbame sa 

odvážnym uchopeniam tradičných 

tém v snahe vyhnúť sa stereotypom. 

Veľký dôraz kladieme na prehľadnosť 

a zrozumiteľnosť diela 

pre žiaka.

Ilustrácie
Naše učebnice ilustrujú 

skúsení profesionálni ilustrátori. 

Dôsledne zohľadňujú vek 

žiaka a zámer ilustrácie. 

Pri výtvarno−grafi ckom spracovaní 

sa snažíme aj o budovanie 

estetického cítenia žiaka.
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Výnimočná novinka na slovenskom trhu! 
Posúvame kvalitu našich učebníc o krok vpred.

Čím je táto séria výnimočná?
   1.  Nadväzuje na vyučovanie slovenského jazyka 

v 1. ročníku ZŠ.

   2.  Vyvodzuje vhodné a vekuprimerané komunikačné 

témy.

   3.   Príbehom odkazuje na gramatické javy a rozvíja slohové 

tematické celky.

   4.  Obsahuje podnety pre kritické a hodnotiace myslenie 

žiakov.

   5.  Využíva súčasné trendy vo výučbe slovenského jazyka.

   6.  Žiaci si sami osvojujú gramatické pravidlá pozorovaním 

rôznych jazykových situácií.

   7. Na základe cvičení dokážu sami dotvárať poučenia.

   8.   Dopĺňaním a vpisovaním aktívne spoluvytvárajú 

učebnicu.

   9.  Vyfarbovanie a nalepovanie nabáda žiakov k čítaniu 

s porozumením a k rozvoju ďalšej domény.

10.  Zrozumiteľnú pracovnú učebnicu ocení aj rodič.

BONUS Bonusové špeciály pre rýchlejšie pracujúcich žiakov 

zdarma na e-orbispictus.sk a orbispictus.sk.

Súbor pracovných učebníc tvorí ucelený program na 

vyučovanie slovenského jazyk pre 1. stupeň ZŠ. Namiesto 

neustáleho listovania v učebnici, v pracovnom zošite, 

ďalšom pracovnom zošite a v zošite majú žiaci k dispozícii 

všetko v jednej pracovnej učebnici. Ušetrený čas efektívne 

využijete na zaujímavé aktivity, úlohy, hry či diskusie 

so žiakmi. Učebnica zúročuje dlhoročnú prax autoriek 

a poskytuje výber ideálnych prostriedkov pre efektívne 

učenie. Metodicky upúta nielen začínajúceho učiteľa, ale aj 

jeho skúseného kolegu.

NOVÝ Slovenský jazyk  
  pracovné učebnice 
pre 2. - 4. ročník ZŠ

 Z. Stankovianska, R. Culková – 2. ročník

METODICKÁ PRÍRUČKA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
učebníc.

20 +1
 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 

Pripravujeme

NOVINKA

EKOO
Máme radi našu Zem!
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IV. Rozlišovacie znamienka

Jakub vymyslel Tomášovi hádanku:
V rade písmen mal nájsť názvy zvierat.
Označ tie, ktoré majú v názve ,

tie, ktoré majú v názve .
ä

ô
červenou

zelenou

3 a)

b)

Napíš nezafarbené písmená
z hádanky a zistíš, ako sa volala
hra, ktorú vymysleli chlapci.
Chlapcom na obrázkoch dopíš mená.

4

Chlapci si hovorili ďalšie zvieratá.
Názvy zvierat s mäkčeňom označ , s dĺžňom farbou.červenou zelenou

5

HOLÚBÄZVIEKÔŇRATŽRIEBÄKOVÔLVO

papagáj, delfín, medveď, jeleň, sýkorka, kohút, ťava, šťuka, vačica, myš

Domèek na strome
Tomáško a Jakubko boli dobrí kamaráti. Často sa spolu hrávali.
Radi si vymýšľali rôzne hlavolamy a zabávali sa snívaním o odvážnych
dobrodružstvách. Raz sa hrali v domčeku na strome, kde mali svoje kráľovstvo.
Vymysleli hru. Tomáš povedal zviera a Jakub ho rýchlo zmenil, aby v názve
toho zvieratka bol mäkčeň. Vzniklo tak jeho krajšie pomenovanie.

Opica! Opièka! Slon!

Zahraj sa s chlapcami.
Slová s mäkčeňom napíš do domčeka.

1 Potom sa chlapci vymenili. Kubo hovoril názvy
zvierat a Tomi ich menil tak, že sa v slove objavil
dĺžeň. Slová napíš do domčeka.

2

Sloník!
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IV. Rozlišovacie znamienka
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Tomáš vymyslel novú hru: vpisovačku. Doplň písmená, ktoré
v názvoch zvierat chýbajú. Doplnené písmená tvoria slová tajničky.

7

Slová z tajničky v úlohe 7 doplň do vety.8

Vyfarbi políčka s písmenami, ktoré
majú rozlišovacie znamienka.

9 Z úlohy 9 vypíš písmená, ktoré ostali
neoznačené. Napíš dokončenie vtipu.

10
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Zoraď slová z úlohy 5 podľa abecedy (očísluj ich) a prepíš ich v abecednom poradí.6

Stretnú sa dve korytnačky. Jedna sa pýta:
– Prečo nemáš pancier?
– Ále,

11 Dievčatá sa v domčeku na strome hrali hru
Janka hovorila názvy ovocia s mäkčeňom, Katka
názvy s dĺžňom. Dopíš do misiek názvy ovocia.

Mám chuť na...
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IV. Rozlišovaccie znnammiennkaa

Rozlišovaacie znnammienkka 441

Tomáš vymyslel novú hru: vpisovačku. Doplň písmená, ktoré
v názvoch zvierat chýbajú. Doplnené písmená tvoria slová tajničky.

77

Slová z tajničky v úlohe 7 doplň do vety.88

Vyfarbi políčka s písmenami, ktoré
majú rozlišovacie znamienka.

99 Z úlohy 9 vypíš písmená, ktorré ostali
neoznačené. Napíš dokončenie vtipu.

10
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Zoraď slová z úlohy 5 podľa abecedy (očísluj ich) a prepíš ich v abecednom poradíí.66

Stretnú sa dve korytnačky. Jedna sa pýta:
– Prečo nemáš pancier?
– Ále,

11 Dievčatá sa v domčeku na strome hrali hru
Janka hovorila názvy ovocia s mäkčeňom, Kattka
názvy s dĺžňom. Dopíš do misiek názvy ovociaa.

Máám chuuť na...
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IV. Rozlišovacie znamienka

Jakub vymyslel Tomášovi hádanku:
V rade písmen mal nájsť názvy zvierat.
Označ tie, ktoré majú v názve ,

tie, ktoré majú v názve .ôzelenou

3 a)

b)

Napíš nezafarbeené písmená
z hádanky a zisttíš, ako saa volalaa
hra, ktorú vymysleli chlappci.
Chlapcom na obbrázkoch ddopíš mmená.

4

Chlapci si hovorili ďalšie zvieratá.
Názvy zvierat s mäkčeňom označ , s dĺžňom faarbou.

5

HOLÚBÄZVIEKÔŇRATŽRIEBÄKOVÔLVO

papagáj, delfín, medveď, jeleň, sýkorka, kohút, ťava, šťuka, vačica, myš

Domèek na strome
Tomáško a Jakubko boli dobrí kamaráti. Často sa spolu hrávali.TT
Radi si vymýšľali rôzne hlavolamy a zabávali sa snívaním o odvážnych
dobrodružstvách. Raz sa hrali v domčeku na strome, kde mali svoje kráľovstvo.
Vymysleli hru. Tomáš povedal zviera a Jakub ho rýchlo zmenil, aby v názve
toho zvieratka bol mäkčeň. Vzniklo tak jeho krajšie pomenovanie.

Opica! Opièka! Slon!

Zahraj sa s chlapcami.
Slová s mäkčeňom napíš do domčeka.

1 Potom sa chlapci vymenili. Kubo hovvoril názvy
zvierat a Tomi ich menil takk, že sa v sslove obbjavil
dĺžeň. Slová napíš do domččeka.Slová napíš do domččeka.

2

Sloník!

1.
STUPEŇ

Čo je samozrejmé?
 logická štruktúra v súlade s iŠVP a jeho 

alternatívami;

 jednoduchá orientácia pomocou ikon;

 prehľadné a vekuprimerané učivo;

 nástroje potrebné na rozvoj všetkých 

komunikačných zručností žiakov 

(počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie);

 námety na spoločné diskusie 

vychádzajúce zo skúseností žiakov;

 zohľadnenie prierezových tém 

a medzipredmetových vzťahov;

 rôznorodé úlohy, ktoré si ľahko získajú 

pozornosť žiakov;

 tvorivé úlohy, úlohy z praxe.

 Metodické poznámky obsahujúce 

riešenia, zrozumiteľne spracované 

didaktické komentáre a námety na 

ďalšie aktivity, prácu s cvičeniami a hry.
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Doplnkový pracovný 

list – ukážka

PRACOVNÉ 
LISTY 

pre rýchlejšie pracujúcich 

žiakov nájdete na

www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Učebnica a pracovný zošit v jednom.
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NOVÝ Slovenský jazyk  
  pracovné učebnice 
pre 5. - 9. ročník ZŠ

 J. Krajčovičová

Spojili sme pre vás 
učebnicu a pracovný zošit.
Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! 

Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný 

prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú 

činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií. 

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, 

súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe 

sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA.

Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu 

k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie 

kompetenčno-pojmového modelu vyučovania.

Rešpektuje iŠVP.

Pracovná učebnica ponúka:
 východiskové texty, do ktorých 

žiak priamo zasahuje,

 úlohy na čítanie textov s porozumením,

 poučenia, ktoré si žiak sám dotvára 

na základe precvičovania učiva,

 veľa cvičení na utvrdzovanie učiva,

 tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy,

 testy,

 materiály pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.

ZOŠIT PRE UČITEĽA 

zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
učebníc.

20 +1

Pr
ipr

av
uj e

m
e

NOVINKA
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VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA 

7.  V dvojiciach slov rozlíšte, ktoré slovo je neutrálne a ktoré expresívne (citovo zafarbené). 
Označte ich písmenami Ne (neutrálne) a Ex (expresívne). Pomôžte si Krátkym slovníkom slovenského 
jazyka. (Ak pri slove v KSSJ nie je nič napísané, slovo je neutrálne.)
Vzor:

8.  a) V dvoch ukážkach z výkladového slovníka nájdite slová, ktoré sú citovo zafarbené, a podčiarknite 
ich. Červenou podčiarknite pri slove skratku, ktorá to potvrdzuje. 
b) Vyhľadajte v ukážke A ustálené slovné spojenie s významom Všade môže človek 
natrafi ť na dobro aj na zlo.
c) Zakrúžkujte, z ktorého jazykového diela sú ukážky.

 -a nedok. expr. 1. 
  2.

 

  zdrob.  ; zdrob.   
    zdrob.  

 
 

[P. Jaroš] 
  fraz.  parem.   zried.    zdrob. expr.

    
  i

  nedok. 
  ; pren. 

expr.  [P. Holka]
  lek.   
  dok.  

  pl. N  m. expr. 

 ;    
 

 [M. Krno] 
   pl. N  m. zjemn. k

    pl. N  G   pl. N 
 G    

  expr. 
pašne;  

-i nedok. 1.  
 2.  

                    nezbedník – lapaj   

A

B
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VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA 

9.  Pracujte v štvoriciach. Každá štvorica vyhľadá v Krátkom slovníku slovenského jazyka jedno slovo 
a zistené informácie napíše do tabuľky. (Môžete použiť aj internet: slovniky.juls.savba.sk).

10.  a) Prečítajte si tri texty o tom, ako ľudia posudzujú iných a ako o nich hovoria. Aký vzťah, postoj 
vyjadrujú jednotlivé texty? Stručne napíšte.

A. 

B. 

C.

D.

b) Podčiarknite slová, ktoré prezrádzajú citový postoj.

Krátky slovník sloven-

ského jazyka

významu

60 000

základné gramatické 

informácie

zaradenie slova v slov-

nej zásobe

príklady použitia slov.

Slovník súčasného 

slovenského jazyka

slovniky.julsavba.sk.

Sloveso  
Expresívne 
ÁNO – NIE Význam slova Príklad použitia slova 
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VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA 

7. V dvojiciach slov rozlíšte, ktoré slovo je neutrálne a ktoré expresívne (citovo zafarbené). 
Označte ich písmenami Ne (neutrálne) a Ex (expresívne). Pomôžte si Krátkym slovníkom slovenskéhox
jazyka. (Ak pri slove v KSSJ nie je nič napísané, slovo je neutrálne.)
Vzor:

8. a) V dvoch ukážkach z výkladového slovníka nájdite slová, ktoré sú citovo zafarbené, a podčiarknite
ich. Červenou podčiarknite pri slove skratku, ktorá to potvrdzuje. 
b) Vyhľadajte v ukážke A ustálené slovné spojenie s významom Všade môže človek 
natrafi ť na dobro aj na zlo.
c) Zakrúžkujte, z ktorého jazykového diela sú ukážky.

-a nedok. expr. 1.
2.

zdrob. ; zdrob.
zdrob.

[P. Jaroš]
fraz. paremm.

zried. zdrob. expr.

i
nedok..

; pren. 
expr. [P. Holka]

lek.
dok.

pl. N m. expr.

; 

[M. Krno]
pl. N m. zjemn. kk

pl. N G pl. N
G

expr.
pašne; 

-i nedok. 1.
2.

nezbedník – lapaj

A

B 10. a)a)a) Prečítajte si tri text
j
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VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA 

V hudobnej škole         

1.  a) Prečítajte rozprávanie. 

b)  Posúďte rozprávanie pomocou otázok: 

c) Vyznačte v rozprávaní úvod, jadro a záver. 

d) Pozorne čítajte jadro rozprávania a svojimi slovami vysvetlite, ktoré tri momenty sú v ňom dôležité. 

Vymyslite názov odsekom v jadre rozprávania. 

e) Do rámikov vedľa textu vyberte a doplňte najvhodnejšiu charakteristiku deja:

f) Vyhľadajte a prečítajte v 3. odseku slovesá. Podčiarknite tie slovesá, ktoré patria k expresívam. 

S bratom sme chodili na klavír a s nami aj náš 
hudobnej školy, ale raz sa nášmu psiemu sprie-
za ktorými sme sa my dvaja potili...

     

Jozef Mikloško: Prísne tajné (upravené)

R

V

O

Ú
Z

Stavba (kompozícia) príbehu má tieto fázy: 

1. úvod

Bratia so psíkmi, hudobná škola.

2. zápletka

Psi vkĺzli do učebne. 

3. vyvrcholenie

Pri silnom údere na klavír psi vybehnú von 

a učiteľka sa preľakne. 

4. obrat

Chlapcov napriek vysvetľovaniu vyhodia z vyučovania.

5. rozuzlenie

K vyučovaniu v hudobnej škole pribudla nepríjem-

ná spomienka. 

indd 49

12.6.2019   12:41
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VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA 

2.  a) Rozprávanie prečítajte ako rolové čítanie: 

rozprávač, dedko, babka. 

Na prázdninách 

zení sme vyliezli rebríkom na povalu. 

Dedko nás po jednom zvesil a hovorí: „Jutre idzece sami domou. Po

b) Vyhľadajte a podčiarknite reč tetky a dedka. Ako nazývame túto podo

c) Skúste reč tetky a dedka ústne preložiť do spisovnej slovenčiny.

d) Porovnajte rozprávanie Na prázdninách s rozprávaním V hudobnej š

e) V rozprávaní Na prázdninách vyhľadajte úvod, zápletku, vyvrcho

fázy deja vysvetlite.

f) Heslovite zapíšte fázy rozprávania do schémy.

 1.
 2.

 3.

dd 50
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ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS 

6.  a) Polohlasne si prečítajte slová. Ak v slove nastáva spodobovanie, podčiarknite hlásku, 
ktorá sa spodobuje.

b) Urobte si skúšku správnosti na šiestich slovách. Ako? Slovo napíšte v inom tvare.
Vzor: rad – rady, plot – ploty, hlad – hladovať, poď – pôjdeme

7.  Doplňte chýbajúce hlásky. Po napísaní si ich správne prečítajte.  o   raja     ko 
8.  a) Splývavo čítajte slovné spojenia. Čiarou spojte predložku s tými slovami, pri ktorých nastane 

spodobovanie. Slovné spojenia napíšte.

9.  Čítajte splývavo. Podčiarknite vety, kde medzi slovami nastáva spodobovanie. Vyznačte spoluhlásku, 
ktorá sa spodobuje. 
Vzor: Tvaroh chutil

b) Prečo sa spoluhláska v predložke spodobuje a vo výslovnosti sa mení zo znelej na neznelú? 
Zakrúžkujte spoluhlásku, ktorá to spôsobuje, a vyznačte smer jej pôsobenia podľa vzoru.
Vzor: nad  knihou
 [t]

nad

hlavou

knihou

strechou

cez

cestu

halu

púšť

s

tetou

Mirom

dedkom

z

mora

triedy

písanky

so

strachom

sovou

sestrou

k

Ľube

tancu

nohe

krab – kraby, voz – vozy, sad – sady, sľub – sľuby, jed – jedy, jež – ježe... 

d d
k

b
z
ž

ž

ž
ď

vb
d

d
z

z h
s

b

b
h
z

d
v

ď

ž
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ZZVVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS

6. a) Polohlasne si prečítajte slová. Ak v slove nastáva spodobovanie, podčiarknite hlásku, 
ktorá sa spodobuje.

b) Urobte si skúšku správnosti na šiestich slovách. Ako? Slovo napíšte v inom tvare.
Vzor: rad – rady, plot – ploty, hlad – hladovať, poď – pôjdeme

7. Doplňte chýbajúce hlásky. Po napísaní si ich správne prečítajte. o  raja 
ko

8. a) Splývavo čítajte slovné spojenia. Čiarou spojte predložku s tými slovami, pri ktorých nastane
spodobovanie. Slovné spojenia napíšte.

9. Čítajte splývavo. Podčiarknite vety, kde medzi slovami nastáva spodobovanie. Vyznačte spoluhlásku, 
ktorá sa spodobuje.
Vzor: Tvaroh chutil

b) Prečo sa spoluhláska v predložke spodobuje a vo výslovnosti sa mení zo znellej na nnezneelú?
Zakrúžkujte spoluhlásku, ktorá to spôsobuje, a vyznačte smer jej pôsobenia podľa vzoru.
Vzor: nad knihou

[t]t

nad

hlavou

knihou

strechou

cez

cestu

halu

púšť

s

tetou

Mirom

dedkom

z

mora

triedy

písanky

so

strachom

sovou

sestrou

k

Ľube

tancu

nohe

krab – kraby, voz – vozy, sad – sady, sľub – sľuby, jed – jedyy, jež – jeeže....krab kraby, voz vozy, sad sady, sľub sľuby, jed jedyy, jež jeeže....

dd dd
kk

bb
zz
žž

žžžž

žžžž
ďďďď

vvbb
dd

dd
zz

zz hhhh
ss

bb

bb
hh
zz

dd
vv

ďď

žž
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VÝZNAMMOVÁ ROVVINA JAAZYKAA 

V hudobnej škole        

1. a) Prečítajte rozprávanie. 

b)  Posúďte rozprávanie pomocou otázok: 

c) Vyznačte v rozprávaní úvod, jadro a záver. 

d) Pozorne čítajte jadro rozprávania a svojimi slovami vysvetlite, ktoré tri momenty sú v ňom dôležité. 

Vymyslite názov odsekom v jadre rozprávania. 

e) Do rámikov vedľa textu vyberte a doplňte najvhodnejšiu charakteristiku deja:

f) Vyhľadajte a prečítajte v 3. odseku slovesá. Podčiarknite tie slovesá, ktoré patria k expresívam. 

S bratom sme chodili na klavír a s nami aj nánáš 
hudobnej školy, ale raz sa nášmu psiemu spriee-ee-eee-e
za ktorými sme sa my dvaja potili...

   

Jozef Mikloško: Prísne tajné (upravené)

R

V

O

Ú
Z

má tieto fázy: 
Bratia so psíkmi, hudobná škola.

Psi vkĺzli do učebne. 

Pri silnom údere na klavír psi vybehnú von 

Chlapcov napriek vysvetľovaniu vyhodia z vyučovania.

K vyučovaniu v hudobnej škole pribudla nepríjem-

P
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Náhľad materiálov 

pre žiakov so ŠVVP.Z
o

š
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á
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Zošit pre učiteľa
uľahčuje učiteľovi prípravu na hodiny.
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2.
STUPEŇ

f) Vyhľadaj

(kompozícia) príbehu m

. 

 

POMÔCKA 

TVAROSLOVIE 

káva, hubár, väzenie, včelári, básnik, včely, počítač, zvuk, kosa, sladkosti, vajce, mráz, píla, 

závesy, kopce, knihár, pec, jablone, meče, obkladač, vietor, rytieri 

Juro, Peter a Michal išli do cirkusu. Bolo tam veľa žiakov a učiteľov z ich školy. Prišli aj zahra-

niční turisti. Najviac sa im páčilo vystúpenie klaunov, artistov a gymnastov. Vystúpil aj kúzel-

ník Paťo.  

 

V našich lesoch nájdeme veľa pokladov. Z machu vykúkajú malé kvietky. V kríkoch sa ukrývajú 

lesné jahody, maliny a iné plody. Občas môžeme zakopnúť aj o kameň. Stromy nepustia kvap-

ky dažďa. Za svitu Mesiaca vidíme aj roj svätojánskych mušiek.  
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závesy, kopce, knihár, pec, jablone, meče, obkladač, vietor, rytieriPOMPOM

Juro, Peter a Michal išli do cirkusu. Bolo tam veľa žiakov a učiteľov z ich školy. P

niční turisti. Najviac sa im páčilo vystúpenie klaunov, artistov a gymnastov. Vyst

ník Paťo. 

V našich lesoch nájdeme veľa pokladov. Z machu vykúkajú malé kvietky. V kríko

lesné jahody, maliny a iné plody. Občas môžeme zakopnúť aj o kameň. Stromy n

ky dažďa. Za svitu Mesiaca vidíme aj roj svätojánskych mušiek. 
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lyžiar (I m. č.)  ........................................ 
kostol (N m. č.)  ........................................ 
topoľ (G m. č.)  ........................................ 
strýko (L j. č.)  ........................................ 
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.................................. 

známi speváci ............... listnatých stromov ............... o zranenom hokejistovi ............... 
ostrému nožu ............... veľkých kopcov ...............  za koralovým ostrovom ............... 
krátkymi vlasmi ............... s našimi správcami ............... stratenému výletníkovi ............... 
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MATERIÁLY 
PRE ŽIAKOV 
so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
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Koncept je postavený na postupných krokoch:
1.  ZASTAV A ROZHLIADNI SA (červená) je krátkym opakovaním učiva. 

2. PRIPRAV SA (oranžová) obsahuje úlohy na precvičovanie učiva. 

Náročnosť úloh sa stupňuje.

3. MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (zelená) obsahuje cvičenia, ktorými si žiak overí, 

či učivo zvládol a môže pokračovať ďalej. 

CIEĽOVÁ ROVINKA
Po tematických celkoch nasledujú cieľové rovinky, v ktorých je zhrnuté učivo 

a zároveň sú spätnou väzbou pre žiaka, či dostatočne ovláda učivo z viacerých celkov. 

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
učiteľa

Slavomíra K iš

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

8Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

7 Zošit pre
učiteľa

O O

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Slavomíra Krištofová 
Barbora Valovičová

8

OR

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Slavomíra Krištofová 
Barbora Valovičová

5

Pripravujeme

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

6Zošit pre
učiteľa

O

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Slavomíra Krištofová
Barbora Valovičová

6

elkov. 

ZVUKOVÉ 
NAHRÁVKY

vybraných cvičení 

www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Žiak si môže 

sám individuálnym 

tempom precvičiť 

formou diktátu 

vybrané pravopisné 

a gramatické javy.

Pravopisný semafor
pre 5. – 8. ročník ZŠ (1. – 3. ročník GOŠ)

 S. Krištofová, B. Valovičová – 5. a 6. ročník
 B. Hriňák, A. Valkovičová, K. Veselá – 7. ročník
 B. Hriňák – 8. ročník

Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka je určená 

na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých, pútavých textoch. 

Využiteľný je na prácu v škole i doma. 

UŽ COSKORO

Slavomíra K iš

Slavomíra K iš
Slavomíra K iš
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3  V texte podčiarkni predložky a zakrúžkuj príslovky.

Predpoveď počasia

Dnes máme upršaný deň. Mimo územia 

Slovenska sa slnko usmieva spoza mrakov, 

u nás by ste ho hľadali márne. Najvyššia 

denná teplota na väčšine územia dosiahne 

5 až 10 stupňov, na východnom Slovensku 

ojedinele aj 13 stupňov. Od západu ča-

káme postupné ochladzovanie a prudký 

dážď, z ktorého sa na niektorých miestach 

môže náhle vytvoriť prietrž mračien. Tep-

lota na horách vo výške nad 1 500 m nad morom klesne pod nulu. 

Na cestách rátajte s hmlou, preto jazdite opatrne. Netvárte sa 

však zamračene, pekné počasie je už neďaleko. Počas víkendu 

prejde cez naše územie teplý front a vďaka tomu teplota na via-

cerých miestach vystúpi nahor, a to až na príjemných 20 stupňov 

Celzia. To je z dnešného počasia všetko, ostaňte však s nami aj 

naďalej. Dovidenia!

4  Rieš osemsmerovku. Hľadaj pomenovania pôvodcov daných zvukov.

D K K U K U Č K A

Á L A C N I M Ý O

Ž A B A H Z A C V

Ď K V C C U Č H C

A S L I E P K A A

T Ó K N I B A Ť N

E N O O M M A A A

Ľ V L E S B N R R

Z H O D I N Y É V

tik-tak  čvirik-čvirik

kvak   kukuk

mňau   kvap-kvap

cink   bé-bé

kotkodák ha-ha-ha

krá-krá tu-dú

bim-bam ďob-ďob

hapčí

Citoslovcia označujúce zvuky okolo 

nás nazývame

1.8.2018   12:22
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1  Doplň do viet vhodný tvar osobných základných 

alebo privlastňovacích zámen. 

a) Mohol by si ...............
....., prosím, podať učebnicu? (ja)

b) S ...............
.............. strýkom Duškom chodíme často na huby. (môj)

c) Chcela by som sa s ...............
.............. porozprávať. (ty)

d) Skús Fifu zavolať ty, ...............
.............. možno poslúchne. (ty)

e) Otec tu nie je? Choď po ...............
............... (on) 

f) Bez ...............
.............. by som sa cítil veľmi osamelý. (oni) 

g) S ...............
.............. bratom je vždy zábava. (môj) 

h) Chcete, aby sme sa porozprávali s ...............
.............. učiteľmi? (váš)

i) Bolo vidieť, že tento prehrešok ...............
.............. veľmi mrzí. (on) 

j) V meste som stretla ...............
.............. rodičov. (tvoj)

k) S ...............
.............. je svet krajší. (my)

l) Zaujímal sa o ...............
............... (ona)

2  Doplň chýbajúce i/í, y/ý a čísla napíš slovom. 

Pochádzam z veľkej rodiny. Mám ...............
.... (3) sestr....... a ...............

...............
... (4) 

bratov. Spolu sme ...............
............ (8) súrodenc........ Ja som ...............

............ (5.) 

v porad........ Najstarš....... brat má už ...............
...............

...............
........ (25) rokov 

a najmladš....... včera oslávil ...............
............ (4.) rok. Len na raňajky sa u nás 

zje aspoň ...............
...............

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

 (29) rožkov. Zemiak....... kupujeme 

vo veľkom balen......., ktoré má ...............
...............

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

 (24) k.......logramov. 

Náš prac....... prášok má ...............
............ (10) k.......l a spotrebujeme ho 

za ...............
............ (4) t.......ždne. Na domáce práce máme presn....... rozp.......s, 

napr.......klad um.......vanie riadov na mňa v.......chádza každ....... ...............
............ 

(8.) deň. ...............
............ (1.) deň v mesiac....... na mňa v.......chádza služba 

s v.......nášaním odpadkov. Každ....... ...............
............ (7.) deň zasa chodím 

do obchodu po pečivo. Svoju rodinu b....... som nev.......menil ani 

za ...............
............ (1 000) in.......ch rodín.

Cieľová rovinka

1.8.2018   12:22

33  V texte podčiarkni predložky a zakrúžkuj príslovky.

Predpoveď počasia

Dnes máme upršaný deň. Mimo územia 

Slovenska sa slnko usmieva spoza mrakov, 

u nás by ste ho hľadali márne. Najvyššia 

denná teplota na väčšine územia dosiahne

5 až 10 stupňov, na východnom Slovensku 

ojedinele aj 13 stupňov. Od západu ča-

káme postupné ochladzovanie a prudký 

dážď, z ktorého sa na niektorých miestach 

t oriť prietrž mračien. Tep-

d orom klesne pod nulu. 
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1  Doplň do viet vhodný tvar osobných základných 

alebo privlastňovacích zámen. 

a) Mohol by si ...............
....., prosím, podať učebnicu? (ja

b) S ...............
.............. strýkom Duškom chodíme často na huby. (m(môj)

c) Chcela by som sa s ...............
.............. porozprávať. (ty)

d) Skús Fifu zavolať ty, ...............
.............. možno poslúchne. (ty)

e) Otec tu nie je? Choď po ...............
............... (on)

f) Bez ...............
.............. by som sa cítil veľmi osamelý. (oni))

g) S ...............
.............. bratom je vždy zábava. (môj)

h) Chcete, aby sme sa porozprávali s ...............
.............. učiteľmi? (váš)

i) Bolo vidieť, že tento prehrešok ...............
.............. veľmi mrzí. (oon)

j) V meste som stretla ...............
..............

rodičov. (tvoj)

k) S ...............
..............

je svet krajší. (my)

l) Zaujímal sa o ...............
............... (ona)

2  Doplň chýbajúce i/í, y/ý a čísla napíš slovom. 

Pochádzam z veľkej rodiny. Mám ...............
.... (3) sestr....... a ................

...

bratov. Spolu sme ...............
............ (8) súrodenc........ Ja som ................

.........

v porad........ Najstarš....... brat má už ...............
...............

...............
........ (25)(  rok

a najmladš....... včera oslávil ...............
............ (4.) rok. Len na raňajky

zje aspoň ...............
...............

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

(29) rožkov. Zemiak....... kupuj

vo veľkom balen......., ktoré má ...............
...............

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

(244) k.......

Náš prac....... prášok má ...............
............ (10) k.......l a spotrebujeme

za ...............
............ (4) t.......ždne. Na domáce práce máme presn...

napr.......klad um.......vanie riadov na mňa v.......chádza každ....

(8.) deň. ...............
............ (1.) deň v mesiac....... na mňa v.......chádza

s v.......nášaním odpadkov. Každ....... ...............
............ (7.) deň zasa 

do obchodu po pečivo. Svoju rodinu b....... som nev.......me

za ...............
............ (1 000) in.......ch rodín.

Cieľová rovinka

2.
STUPEŇ

d
môže náhle vytvoriť prietrž

ýšk nad 1500m nad morom klesn p

Netvárte sa 

)

...........

...... ((

kov

y sa

jem

.log

e ho

...... r

.... .....

a s

ch

enil
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F

Podstatné mená

1  Vyškrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená ženského rodu. 

korisť, matrac, lakeť, os, hosť, hrsť, raž, čeľusť, náboj, obuv, Sibír, 

jež, garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, rada, tvár

Výnimky z rytmického krátenia v G pl.:
vzor ulica: (z) hrádzí, vôní...
vzor dlaň: (z) trýzní, tovární...

2  Dopíš chýbajúce slová v správnom 
tvare do slovných spojení. 

odišiel od ...................................... (Soňa, sg.), 

v gréckych ...................................... (báj, pl.), 

zo skorej ...................................... (jar, sg.), 

z ľudových .................................................. 

(pieseň, pl.), omamná vôňa ................................................... (orchidea, pl.), pridaj z tej 

............................................ (zmes, sg.), na triednych .................................................. (schôdza, pl.), 

nepribližuj sa k .......................................... (zmija, pl.), z labutích ............................................. 

(šija, pl.), osvetlenie ...................................... (spálňa, pl.)

3  Doplň do slov i/í, y/ý. 

Vydajte sa s nami na potulk.......! 

V cestovnej kancelári....... V préri....... 

vám ponúkame cest....... do celej 

Európ........ Vyberte si z akci....... 

na cestu do krajin....... od nepamät....... 

známej cestov.......nam........ 

Na polostrove v tvare čižm....... navštívite 

rôzne pamiatk....... opradené povesťam........ 

a mnoho atrakci.......: fontán......., katedrál....... 

či iné historické stavb........ V talianskej 

kuchyn....... sa nabažíte exotik....... 

a sviežich chut........ Iba túto jar máme 

pre vás zľav....... z pôvodnej cen.......! Neváhajte!

4   a) Dopíš do slov ohýbacie prípony. 

Starý otec so starou mam........... tvoria dvojic....... už päťdesiat rokov. 

Myslím si, že obaja by si za to zaslúžili medail............... Hovoria, že je 

to zásluh........... ich toleranci....... a lásk........ Starý otec dokonca napísal 

pre starú mam....... i zbierk....... básn........ Na svadb....... si stará mam....... 

obliekla vyšívanú kasanic....... a blúz........ Jej tri sestr....... išli za dru-

žičk........ Starý otec jej priniesol kytic....... bielych ruž........ Svadobný 

sprievod prešiel cez celú dedin......., a tak si nevest....... so ženíchom 

mohli poobzerať všetky susedk........ Vraveli, že koľko kaluž....... ne-

vest....... na cest....... prekročí, toľko detí 

sa jej narodí. Babk....... potom musela 

ostať v mokrej obuv....... do polnoc........ 

Z fotografi .............. ale vidno, že tento 

deň bol šťastný pre celú rodin........

Vzor kosť

G sg. N pl.

(do) kosti (dve) kosti

(zo) vši (tri) vši

(do) zmesi (štyri) zmesi

Uplatňovanie rytmického krátenia:

N pl. D pl. L pl.

ulica uliciam uliciach

spálňa spálňam spálňach

dlaň dlaniam dlaniach

sieť sieťam sieťach

Základný tvar G sg. L sg. G pl. D pl.

Európa Európy Európe - -

akcia akcie akcii akcií akciám

katedrála katedrály katedrále katedrál katedrálam

stavba stavby stavbe stavieb stavbám

chuť chuti chuti chutí chutiam

noc noci noci nocí nociam

medaila medaily (o) medaile medailí medailám

 b) Zvýraznené slová z úloh 4 a 5 a) dopíš do tabuľky v určenom tvare.  

Ženský rod

Sone
bájach

jari
piesní

orchideí
zmesi schôdzach 

zmijam šijí
spální

y

y
y

y

y y

y
y

y y

y

y

i

i
i i

i

i

í

í

í

i

ou

ou e

e

y

y

y

y

u

u u

u u

u

u

u

u

u a

a

a

í

í

i i

í

u/-y

e/-í

Netvárte
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Podstatné mmená

44    a) Dopíš do slov ohýbacie prípony.

Starý otec so starou mam........... tvoria dvojic....... už päťdesiat rokov. 

Myslím si, že obaja by si za to zaslúžili medaail............... Hovoria, že je 

to zásluh........... ich toleranci....... a lásk ..... Starý otec dokonca napísal 

pre starú mam....... i zbierk....... básn........ Na svadb....... si stará mam. ...

obliekla vyšívanú kasanic....... a blúz........ Jej tri sestr....... išli za dru-

žičk .... Starý otec jej priniesol kytic....... bielych ruž........ Svadobný 

sprievod prešiel cez celú dedin......., a tak si nevest....... so ženíchom 

mohli poobzerať všetky susedk ..... Vraveli, že koľko kaluž....... ne-

vest....... na cest....... prekročí, toľko detí 

sa jej narodí. Babk....... potom musela 

ostať v mokrej obuv....... do polnoc........ 

Z fotografi .............. ale vidno, že tento 

deň bol šťastný pre celú rodin........

Vzor kosť

G sg. N pl.

(do) kosti (dve) kosti

(zo) vši (tri) vši

(do) zmesi (štyri) zmes

Základný tvar G sg. L sg. G pl. D pl.

EEuurópa Európy Európe - -

aakkcia akcie akcii akcií akkciáám

kkaatedrála katedrály katedrále katedrál kaateddráálaamm

ssttavba stavby stavbe stavieb sttavbbámm

cchhuť chuti chuti chutí chhutiiamm

nnooc noci noci nocí noociaamm

mmmedaila medaily (o) medaile medailí mmedaailáámm

b) Zvýraznené slová z úloh 4 a 5 a) dopíš do tabuľky v určenom tvare. 

ou...............

ou............... e........

e.......

y......

y......

y......

y......

u........

u........ u........

u........ u........

u....

u........

u........

u........

u........ a.........

a........

a........

í.....

í...

i.... i..

í.....

u/-y.................... ..

e/-í.....................
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1 V šk t i l á kt é t i d i d t t é á ž kéh dVyškrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné menná ženského rodu. 

matrac  korisť, matrac, lakeť, os, hosť, hrsť, raž, čeľusť, náboj, obuv, Sibír, 

jež garáž výzbroj kaluž rad výstroj step variant rjež, garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, rada, tvár

Výnimky z rytmického krátenia v G pl.:
vzor ulica: (z) hrádzí, víí ôní...íí
vzor dlaň: (z) trýzní, tovíí ární...íí

2 Dopíš chýbajúce slová v správnom
tvare do slovných spojení.

odišiel od ...................................... (Soňa, sg.), 

v gréckych ...................................... (báj, pl.), 

zo skorej ...................................... (jar, sg.), 

z ľudových ..................................................

(pieseň, pl.), omamná vôňa ................................................... ((orchidea, pl.), pridaj z tej 

............................................ (zmes, sg.), na triednych .................................................. (schôdza, pl.), 

nepribližuj sa k .......................................... (zmija, pl.), z labutích .............................................

(šija, pl.), osvetlenie ...................................... (spálňa, pl.)

3  Doplň do slov i/í, y/ý.

Vydajte sa s nami na potulk ....! 

V cestovnej kancelári....... V préri.......

vám ponúkame cest .... do celej 

Európ ..... Vyberte si z akci.......

na cestu do krajin .... od nepamät.......

známej cestov.......nam........

Na polostrove v tvare čižm ... navštívitte 

rôzne pamiatk .... opradené povesťam.........

a mnoho atrakci.......: fontán ...., katedráll.......

či iné historické stavb .... V talianskej 

kuchyn....... sa nabažíte exotik.......

a sviežich chut........ Iba túto jar máme 

pre vás zľav....... z pôvodnej cen.......! Nevááhajte!

Uplatňovanie rytmického krátenia:

N pl. D pl. L pl.

ulica uliciam uliciach

spálňa spálňam spálňach

dlaň dlaniam dlaniach

sieť sieťam sieťach

Ženský rodŽenský rod

Sone................................

bájach.........................................

jari....................

piesní................................

orchideí....................................................

zmesi.................................... schôdzach....................................................................

zmijam.............................................. ššijí...................

spální.......................................

y......

ytt......

y......

y......

y...... y......

y......

y......

y...... y......

y......

y......

i....

i....
i.... i..

iii......

i..

í.....

í...

í.....

i....
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Prídavné mená

Vzory otcov a matkin

1  V prvom stĺpci tabuľky dopíš chýbajúce písmená a doplň tabuľku. 

2  Vyber z možností tak, aby boli vety o vzoroch matkin a otcov pravdivé.

Č Č Č

Slovné spojenie Rod Číslo Pád

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

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

Vzor matkin a otcov (pre mužský rod, životné)

N sg. N pl. I pl.

Katka Katkin (syn) Katkini (synovia) Katkinými (synmi)

kolegyňa kolegynin (šofér) kolegynini (šoféri) kolegyninými (šoférmi)

Peter Petrov (právnik) Petrovi (právnici) Petrovými (právnikmi)

dedo dedov (lekár) dedovi (lekári) dedovými (lekármi)

3  Doplň do textu chýbajúce písmená. 

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

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

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

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

4   Z podstatného mena v zátvorke vytvor vhodné privlastňovacie individuálne 
prídavné meno a doplň ho v správnom tvare do textu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri vzoroch otcov a matkin 
sú iba dlhé ohýbacie 
prípony -ým, -ých, -ými 
(herečkiným úspechom, 
v otcových stopách, 
strýkovými autami...). 

223

Prídaavné menná

33 Doplň do textu chýbajúce písmená.

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

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

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

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

44  Z podstatného mena v zátvorke vytvor vhodné privlastňovvacie inddividduáálnne
prídavné meno a doplň ho v správnom tvare do textu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri vzoroch otcov a matkin
sú iba dlhé ohýbacie 
prípony -ým, -ých, -ými
(herečkiným úspechom, 
v otcových stopách, 
strýkovými autami...)..

22

Vzory otcov a matkin

1 V prvom stĺpci tabuľky dopíš chýbajúce písmená a doplň tabuľku.

2 Vyber z možností tak, aby boli vety o vzoroch matkin an otcov ppravdivéé.v

ČČ ČČ ČČ

Slovné spojenie Rod Číslo Pád

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

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

Vzor matkin a otcov (pre mužský rod, životné)

N sg. N pl. I pl.

Katka Katkin (syn) Katkini (synovia) Katkinými (synmi)

kolegyňa kolegynin (šofér) kolegynini (šoféri) kolegyninými (šoférmi)

Peter Petrov (právnik) Petrovi (právnici) Petrovými (právnikmi)

dedo dedov (lekár) dedovi (lekári)i dedovými (lekármi)

Zošit pre učiteľa 
obsahuje riešenia.

�
�

‚‚Ťaháky‘‘ upozorňujú

na často vyskytujúce

sa chyby v pravopise.

PRIPRAVIŤ SA 
– úlohy na 

precvičovanie

Cvičenia možno zároveň 

použiť aj ako diktáty.

CIEĽOVÁ ROVINKA 
opakuje pravopisné a jazykové zručnosti 

z tematického celku.

MÔŽEŠ 
POKRAČOVAŤ
– úlohy na overenie, 

či môže žiak 

pokračovať 

na ďalšie učivo

ZASTAVIŤ SA 
A ROZHLIADNUŤ SA 
– overenie 

pochopenia učiva
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Ako funguje Pravopisný semafor?
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Fyzika
pracovné zošity pre 6. –  9. ročník ZŠ (1. – 4. roč. GOŠ)

 P. Kriek

Séria pracovných zošitov je zameraná nielen na 

precvičovanie nadobudnutých poznatkov, ale 

použiteľná je aj priamo pri vysvetľovaní učiva.

us.sk
pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

us.sk
pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

pracovný zoššiittt

Zooooššššši
prreeeee u

pracovný zzooššššitit

ZZZooooooš
pprrrreeee 

MENO

ŠKOLA

TRIEDA

pracovný zošit

pracovný zošitt

Zošššiiittt
pre uuuuuč

pracovný zošit 
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

MENO

ŠKOLA

TRIEDA

Každý pracovný zošit obsahuje bloky s poznámkami, 

ktorými si žiaci zopakujú podstatu preberaného učiva. 

Okrem toho ponúkajú aj dostatok priestoru na výpočty 

a na konci kapitoly krátky test, v ktorom si precvičia 

učivo a upevnia svoje vedomosti.

Obsahovo korešpondujú s usporiadaním učiva 

v učebniciach fyziky schválenými ministerstvom 

školstva. Učebnice vhodne dopĺňajú množstvom úloh, 

ktoré sú v nich zastúpené v menšej miere. 

Otvárajú tak priestor na hlbšie precvičenie 

preberaného učiva a na domácu prípravu žiaka.

 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 
NOVINKA
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2.  Vlastnosti pevných látok a telies

Deliteľnosť pevných látok

1.  Prečítaj si nasledujúci zoznam. Podčiarkni v ňom pevné látky a pevné telesá daj do rámika.

železo, drevo, stolička z dreva, zlato, prsteň zo zlata, plastelína, železná kocka

2.  Žiaci skúmali, ako možno deliť pevné látky a telesá.   
Doplňte do tabuľky slová z ponuky.

strihanie, lámanie, ponožka, strom

Pevné teleso Spôsob delenia

papier

rúbanie

vetvička

páranie

3.  Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené ďalšie možnosti delenia pevných telies.  
Pod každý obrázok dopíš názov tejto činnosti.

 

4.  Niektoré pevné telesá možno deliť viac ako jedným spôsobom.  
Vymenuj aspoň dve takéto telesá a aj možnosti ich delenia.

 Deliteľnosť je spoločná vlastnosť pevných látok, kvapalín a plynov.

21Vlastnosti pevných látok a telies / Vlastnosti pevných látok

Vlastnosti pevných látok

1.  Pán učiteľ si nachystal na stôl kúsok škridle a kocku masla. Klincom spravil ryhu  
do obidvoch telies. Do ktorého telesa dokázal spraviť hlbšiu ryhu? 
S akou vlastnosťou pevných látok a telies to súvisí? Dokresli ryhy do obrázkov.

2.  Simonka sa hrala so svojím malým bratom a nešťastnou náhodou pri naháňačke narazili do police,  
z ktorej na zem spadol sklenený pohár a kniha. Ktoré teleso sa pri dopade na zem rozbilo?  
S akou vlastnosťou pevných látok to súvisí?

3.  Ivan cez hodinu fyziky písal poznámky ceruzkou a pomýlil sa. Chybnú vetu začal gumovať gumou. 
Gumu následne ohol a potom povolil. Čo pozoroval? Vrátila sa guma do pôvodnej polohy?  
S akou vlastnosťou pevných telies to súvisí?

4.  Ivan sa rozhodol vykonať podobný pokus aj s plastelínou.  
Ohol ju tak, ako vidíš na obrázku. Dokresli tvar plastelíny,  
keď ju Ivan povolil. Je to rovnaké ako s gumou?  
Akú vlastnosť pevných telies tým demonštrujeme?

 Medzi vlastnosti pevných látok patrí  ,
  ,  a  .
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Správanie telies v plynoch / Hustota plynov

pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

Správanie telies v plynoch / Hustota plynov

pracovný zoošiitt

ZoZooošššššit
prreee e uu

pracovný zošit 
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

MENO

ŠKOLA

TRIEDA

Pripravujeme
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3.  Premena plynu na kvapalinu

Skvapalňovanie (kondenzácia)

1.  Označ správnu možnosť. O akú premenu ide, ak hovoríme o kondenzácii? Doplň text na tabuli.

A

 PLYN 
KVAPALINA

B

 KVAPALINA 
PLYN

 Kondenzácia je skupenská premena, pri ktorej 

 sa plyn   mení na kvapalinu .

2.  Prezri si obrázky. Dochádza v danom prípade ku kondenzácii? 

zarosené okno
jód v miske

ranná lúka

  áno/nie

 áno /nie

  áno/nie

 
3.  Čo je znázornené na treťom obrázku v predchádzajúcom cvičení?  

Ako nazývame teplotu, pri ktorej sa z pary začnú tvoriť kvapky vody?

Na obrázku je rosa. Teplota, pri ktorej sa z vodnej pary 

začnú tvoriť kvapky vody, sa nazýva rosný bod.

4.  Miško si všimol, že hmla vznikne skôr nad vodnou hladinou a dlhšie sa nad ňou drží.  

Vysvetli, prečo to tak je.

 Vodné pary nad vodnou hladinou sú viac nasýtené a skôr kondenzujú.

Premena plynu na kvapalinu / Kondenzácia (skvapalňovanie)

d 24

29.9.2017   14:11

Modelovanie dažďa

1.  Ako sa nazýva dej na obrázku? Opíš ho. Do rámčekov dopíš názov časti deja, kto

Jednoduchý kolobeh vody v prírode: Slnko ohrieva vodu, vodné pary

stúpajú nahor a vo vyšších vrstvách atmosféry sa ochladzujú. 

Vznikajú mraky, ktoré sa dostávajú nad pevninu. Vodná para začí

kondenzovať, dochádza k zrážkam. Dažďová voda sa z povrchu 

dostáva naspäť do riek, potokov...

zrážky

povrchový odtok

2.  Ako sa nazýva zariadenie na obrázku, ktorým sa meria vlhkosť vz

Vlasový v

Jeho hla

zbavený

závažie

3.  Aké nebezpečenstvo pre človeka predstavujú kyslé dažde?

Hlav

Nič

zle

– 
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DOPLNKOVÉ 

PRACOVNÉ LISTY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Zošit pre učiteľa
Obsahuje podrobné riešenia, námety 

na riešenia úloh a krátke metodické komentáre.
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2. Vlastnosti pevných látok a teliies

Deliteľnosť pevných látok

1. Prečítaj si nasledujúci zoznam. Podčiarkni v ňom pevné látky a pevné telesá daj do rámika.

železo, drevo, stolička z dreva, zlato, prsteň zo zlata, plastelína, železná kocka
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3. Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené ďalšie možnosti delenia pevných telies. 
Pod každý obrázok dopíš názov tejto činnosti.

4. Niektoré pevné telesá možno deliť viac ako jedným spôsobom. 
Vymenuj aspoň dve takéto telesá a aj možnosti ich delenia.

Deliteľnosť je spoločná vlastnosť pevných látok, kvapalín a plynnov.

ných látok
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Cieľom pracovných 

zošitov je naučiť 

žiakov aplikovať 

zásady prosociálneho 

správania do rôznych 

oblastí života, 

ako je vzťah k práci, 

majetku, rodine, 

spoločnosti, 

prírode a pod.

Etická výchova                  
pracovné zošity pre 5. - 9.  ročník ZŠ

 T. Piovarčiová, D. Gogolová – 5. a 6. ročník 

 H. Macáková – 7. a 8. ročník

 D. Gogolová, Ľ. Bagalová – 9. ročník
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Darina Gogolová 
Ľubica Bagalová
Tatiana Piovarčiová 

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a

Dariina GGGooggolo
Ľuuubiicaa BBaagaaalooov
Taaatiaannaa PPiioovvaaar

ovvváá 
váá

rččičioovváá 

Etická
   výchova

METODICKÁ PRÍRUČKA

Darina Gogolová 
Ľubica Bagalov

DDariina GGGoogg lloloovo
ĽĽĽuuubiicaa BBaagaallaloovvov
Taaatiaannaa PPiioovvaarrčar

ovvváá 
váá

rččičioovváá 

METOTODICCCKKKKKÁ

Etika 6 obalka predna 2012 NOVA tlac.indd   1 7/20/12   9:43 AM

Tatiana Piovarčiová 
Darina Gogolová

pre     ročník základných škôl

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a
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Bagalová 9. ročník
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Priateľstvo 

Trpezlivosť
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Tatiana Piovarčiová 

Darina Gogolová

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a

pre     ročník základných škôl

V

J

S

EV PZ OBALKA TLAC 2012.indd   3-4

7/3/12   9:25 AM7/3/12   9:25 AM

Obsahuje súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný s prehľadne usporiadaným 

učivom na každú vyučovaciu hodinu podľa platného iŠVP. Etická výchova sa venuje 

problematike pozitívneho sebahodnotenia a hodnotenia iných.  Pomáha riešiť 

vzťahy k sebe aj druhým, neúctu človeka k človeku, neznášanlivosť, násilie. Pomáha 

rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov a zvýšiť atraktívnosť a vážnosť predmetu. 

S

J

Z spolupráca trpezlivosť
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2.Čo môžem 
robiť lepšie

Ostrov 
zrkadliacich 
jazier 

Dátum:

Zrkadlenie
Utvorte dvojice 

a postavte sa oproti
sebe. Mladší z dvojice sa
začne pohybovať, druhý

jeho pohyb napodobňuje 
ako v zrkadle. 

Po 2 minútach si
vymeňte úlohy.

Myšlienka z lodného denníka.

Je normálne, keď niečo pokazíš, ale vždy by si mal vytvoriť príležitosť, 
ako to napraviť. Billy Joel 

Na Ostrove zrkadliacich jazier sú dve tajuplné jazerá. 
Na ceste za krásami ostrova si sa dostal k prvému z nich s názvom orezaJ vezýv.
Každý, kto sa doň pozrie, uvidí, v čom by sa mohol zlepšiť.

Doplň aspoň dve z nasledujúcich viet.

Aby som lepšie , mal by som .
Aby som lepšie , mal by som  .
Aby som lepšie , mal by som .

Polož ceruzku na ružicu 
v smere sever – juh. Zatoč ňou 
v smere hodinových ručičiek. 
Prečítaj vlastnosť (životnú zručnosť), 
na ktorú ukázal hrot ceruzky, a zapíš ju. 
Napokon opíš svoje správanie, keď prejavuješ 
túto vlastnosť (podľa vzoru).

Vzor: Aktívne počúvam, keď sa pri rozhovore pozerám rozprávajúcemu do očí.

V

priateľstvo 

aktívne
počúvanie

starostlivosť

odvaha

vytrvalosť

iniciatíva

19

Vlastnosť, Opis správania, 
ktorú ukázala ceruzka na ružici.                         keď takúto vlastnosť prejavuješ.

1 . Som , keď 
.  

2. Som , keď 
. 

3. Som , keď 
.

Aktivitu z predchádzajúcej úlohy zopakuj v dvojici so spolužiakom 
(bez písania).

Vyber si jednu z viet v úlohe 2 a povedz ju veľkej skupine. 

Poskladaj rozhádzané písmená.
Kolumbus hľadal nIidu a objavil mAeriuk.

ybCHy ús bránou k výnom objavom.  
James Joyce

Doplň chýbajúce slová.

Mýliť sa je . (dséľuk)

Každý sa niekedy                      neisto . (tíci)

Prejavovať hnev je . (ropdzreiné)

Napíš vlastnosť, ktorá je tvojou silnou stránkou. 

Ako sa ti darilo počúvať iných? 
Vyšrafuj časť kormidla podľa toho, 
akú časť hodiny si dnes pozorne počúval.

Každý deň sa snažím urobiť jeden krok k zlepšeniu. 

Vyber si z ružice vlastnosť, v ktorej sa chceš zlepšiť. Ak si niektorý deň 
urobil niečo pre svoje zdokonalenie, zakrúžkuj ho.

Pondelok   –   Utorok   –   Streda   –   Štvrtok   –   Piatok   –   Sobota   –   Nedeľa

A

B

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 1199

Vlastnosť, Opis správania, 
ktorú ukázala ceruzka na ružici.                   keď takúto vlas ťtnosť prejavuješ.

1 . SSom , keď 1 SS k ď
. 

222. Som , keď
.

333. Som , keď
.
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Na ceste za krásami ostrova si sa dostal k prvému z nich s názvomm orezaJ vezýv.
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Vytvorte si vlastný balíček 

z ľubovoľných titulov 

a získate ešte nižšie ceny!

www.orbispictus.sk/eshop

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

UCELENÁ 

SÉRIA
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Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Priateľstvo

Vtom sa zjavila líška.  
„Dobrý deň,“ povedala líška. „Dobrý deň,“  
zdvorilo odpovedal malý princ a obrátil sa.
„Kto si?“ spýtal sa malý princ.  
„Si veľmi pekná...“ „Ja som líška,“ povedala líška.  
„Poď sa so mnou hrať,“ navrhol jej malý princ.  
„Som taký smutný...“ 
„Nemôžem sa s tebou hrať,“ povedala líška. „Nie som skrotená.“ 
„Čo znamená skrotiť?“  
„Je to už takmer zabudnutá vec,“ povedala líška. „Znamená to vytvoriť putá.“ 
„Vytvoriť putá?“ 
„Pravdaže,“ povedala líška. „Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný stotisícom 
malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba 
iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého 
potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete...“  
„Začínam rozumieť,“ povedal malý princ. „Jestvuje jedna kvetina... myslím, že si ma 
skrotila...“ 
„Prosím ťa... skroť si ma!“ povedala.  
„Veľmi rád,“ odpovedal malý princ, „ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľov 
a spoznať veľa vecí.“  
„Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme,“ povedala líška. „Ľudia už nemajú čas, 
aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. Ale pretože 
nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú.  
Ak chceš mať priateľa, skroť si ma!“ 
Tak si malý princ skrotil líšku.     (z knihy Malý princ)

 Ako vzniká medzi dvoma ľuďmi priateľstvo?
 Máš nejakého dobrého priateľa?
 Ako spoznáme, že je niekto je naším priateľom?

Prosociálnosť – znamená konať dobro bez nároku na uznanie a odmenu.  
Zahŕňa – spoluprácu, priateľstvo, pomoc, darovanie, delenie sa, solidárnosť.

Bez spolupráce nie je možné žiadne spolužitie s druhými ľuďmi. Vyžaduje si  
prekonať nedôveru, schopnosť ustúpiť, niekedy aj riskovať sklamanie...  
Je to správanie výhodné pre obidve strany, pretože spoluprácou sa naše sily násobia. 

Pomoc, darovanie, delenie sa zdanlivo prináša výhody len tomu druhému. Vedieť 
sa tešiť z dobra druhého, nezištne sa správať voči ľuďom, ktorých nepoznáme alebo 
sú našimi nepriateľmi – takéto správanie väčšinou nezostane bez odozvy. Pretvára 
medziľudské vzťahy i jednotlivcov, robí z nepriateľov priateľov, zlých mení na dobrých.

3.
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Priateľstvo
 Existuje veľa citátov o priateľstve. Prečítaj si teraz niektoré z nich a vyber 
dva, ktoré podľa teba najlepšie vystihujú priateľstvo.

 Priatelia sú ako hviezdy. Nie vždy ich vidno, ale vieme, že existujú.
  Priateľstvo je najväčší dar, aký môžeš dostať.

 Priatelia sú ako cukríky. Nie je dôležitý obal, ale náplň.
  Sebectvo je jed každého priateľstva. 

 Ozajstný priateľ je ako znamienko. Nikdy sa ho nezbavíš.
  Priateľ je ten, ktorý o tebe všetko vie, a predsa ťa ma rád.

 Priatelia sú príbuzní, ktorých si človek vyberá sám.
  Nehoda ukáže, či máš skutočného priateľa a či iba meno priateľa.

 Skús teraz aj ty napísať nejakú vetu, charakteristiku alebo krátke 
zamyslenie, čo je podľa teba priateľstvo, čo pre teba znamená byť 
skutočným priateľom. Vychádzaj z vlastných skúseností.

„Zbohom,“ povedal.  
„Zbohom,“ povedala líška. „Tu je moje tajomstvo.  
Je veľmi jednoduché: dobre vidíme iba srdcom.  
To hlavné je očiam neviditeľné.“  
„To hlavné je očiam neviditeľné,“  
opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
„Čas, ktorý si strácal pre svoju ružu, robí  
tvoju ružu takou dôležitou.“  
„Čas, ktorý som strácal pre svoju ružu...“  
opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
„Ľudia zabudli na túto pravdu,“ povedala líška.  
„Ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš.  
Si zodpovedný za svoju ružu...“  
„Som zodpovedný za svoju ružu...“ opakoval malý princ, aby si to zapamätal.  
 (z knihy Malý princ)

Skúsim sa viac zamýšľať nad tým, čo môžem urobiť ja pre svojich priateľov,  
ako sa zamýšľať nad tým, čo oni urobili pre mňa.
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„To hlavné je očiam neviditeľné,“ 
opakoval malý princ, aby si to zapamätal.
„Čas, ktorý si strácal pre svoju ružu, robí 
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Prosociálnosť ako zložka vlastneejj idenntitty
Priateľstvo

Vtom sa zjavila líška. 
„Dobrý deň,“ povedala líška. „Dobrý deň,““ 
zdvorilo odpovedal malý princ a obrátil saa.
„Kto si?“ spýtal sa malý princ.
„Si veľmi pekná...“ „Ja som líška,“ povedalla líška.
„Poď sa so mnou hrať,“ navrhol jej malý pprinc.
„Som taký smutný...“
„Nemôžem sa s tebou hrať,“ povedala líškka. „Nie som skrotená.“
„Čo znamená skrotiť?“
„Je to už takmer zabudnutá vec,“ povedala líška. „Znamená to vytvoriť putá.“a líška Znamená to vytvoriť putá “
„Vytvoriť putá?“
„Pravdaže,“ povedala líška. „Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný stotisícom 
malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba 
iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého
potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete...“
„Začínam rozumieť,“ povedal malý princ. „Jestvuje jedna kvetina... myslím, že si ma 
skrotila...“
„Prosím ťa... skroť si ma!“ povedala.
„Veľmi rád,“ odpovedal malý princ, „ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľov 
a spoznať veľa vecí.“ 
„Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme,“ povedala líška. „Ľudia už nemajú čas, 
aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. Ale pretože 
nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú.
Ak chceš mať priateľa, skroť si ma!“
Tak si malý princ skrotil líšku. (z knihy Malý princ)

Ako vzniká medzi dvoma ľuďmi priateľstvo?
Máš nejakého dobrého priateľa?
Ako spoznáme, že je niekto je naším priateľom?

Prosociálnosť – znam á kená k ťonať d bdobro bbez á knároku na uznaniie a dodmenu. 
Zahŕňa – spoluprácu, priateľstvo, pomoc, dad rovan die, d lelenie sa, lsoliddárno ťsť.

Bez spolupráce nie je možné žiadne spolužitie s druhými ľuďmi. Vyžaduje si 
pprekonať nedôveru, schopnosť ustúpiť, niekedy aj riskovať sklamanie...
JJe to správanie výhodné pre obidve strany, pretože spoluprácou sa naše sily násobia.

Pomoc, darovanie, delenie sa zdanlivo prináša výhody len tomu druhému. Vedieť 
sa tešiť z dobra druhého, nezištne sa správať voči ľuďom, ktorých nepoznáme alebo
sú našimi nepriateľmi – takéto správanie väčšinou nezostane bez odozvy. Pretvára 

dmedziľ d kľudsk ťé vzť hahy i djedno ltlivcov, r bobí z nepri ľateľov pri ľateľo lv, zl hých mení n d ba dob hrých.

.

Etická výchova pre 9. ročník ZŠ 

predstavuje ukončenie celej série. Je 

spracovaná v súlade s iŠVP a obsahuje 

témy: Prehlbovanie komunikačných 

spôsobilostí, Zdravý životný štýl, 

Závislosti, Mediálne vplyvy.
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Pracovný zošit pomáha učiteľovi:
 premyslene organizovať vyučovanie,

 prehlbovať sociálne a komunikačné zručnosti 

žiakov,

 rozvíjať tvorivosť, iniciatívnosť, koncentráciu 

a trpezlivosť,

 prepájať etickú výchovu s reálnym životom,

 rešpektovať individualitu a samostatnosť žiakov,

 upevňovať spoluprácu v triede a priateľstvo 

medzi žiakmi,

 napĺňať Bloomovu taxonómiu poznávacích cieľov.

METODICKÉ 

POZNÁMKY

na stiahnutie
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Zdravý životný štýl 

Životná stratégia: nezištnosť 

CIEĽ: Aplikovať nezištnosť v každodennom živote.

 ‚‚Jediný čin milosrdenstva je pre mňa viac ako celý vesmír  

s jeho hviezdami. To druhé patrí totiž do prirodzeného rádu,  

zatiaľ čo prvé, do nadprirodzeného.‘‘ Blaise Pascal

Prosociálne správanie má za cieľ pomôcť inému človeku. Vyznačuje sa skutkami 

a činmi, vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny. Ide 

o poskytovanie nezištnej pomoci. Čo o prídavnom mene nezištný uvádza výkladový 

slovník? „Človek, ktorý nie je ziskuchtivý, sebecký, ale obetavý, dobroprajný – napr. 

nezištný vzťah, poskytovať nezištnú pomoc, nezištné priateľstvo...“

 Prečítaj si krátky príbeh o Terezke.

Terezka je ako rozkvitnutá záhrada, ktorú vysádzal vietor a vtáci. Nemá 

usporiadané, presne zastrihnuté kríky a záhony, a predsa láka pestrými farbami 

divých, voňavých kvetov. Je otvorená pre všetkých, ktorí by si tu chceli posedieť, 

zasnívať sa, načerpať nové sily. „Ľuďom dám lásku a oni mi to vrátia. Pomáhajú 

mi prežiť,“ hovorí. „Som veselá predajkyňa. Teším sa do práce, ľudia sa ma 

spýtajú, ako sa mám, a ja im o sebe porozprávam. Viem, že každý má svoj kríž, 

preto sa pýtam, ako sa vodí im. A vždy dám radu, aj keď to sama nemám ľahké.“

Nota Bene

Zamysli sa nad Terezkinou osobnosťou, životom, prácou a napíš si prípravu 

na diskusiu v menšej skupine.

 Koľko by mohla mať Terezka rokov? 

 Čo ju mohlo priviesť k tomu, že začala pracovať „na ulici“? 

 Ako si predstavuješ jej rodinu?

 Aká by mohla byť jej minulosť? 

 Aké má povahové vlastnosti? 
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Prosociálne správanie má za cieľ pomôcť inému človeku. Vyznačuje sa skutkami 

a činmi, vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny. Ide 

o poskytovanie nezištnej pomoci. Čo o prídavnom mene nezištný uvádza výkladový 
ý

slovník? „Človek, ktorý nie je ziskuchtivý, sebecký, ale obetavý, dobroprajný – napr. 
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Prečítaj si krátky príbeh o Terezke.

Terezka je ako rozkvitnutá záhrada, ktorú vysádzal vietor a vtáci. Nemá 

usporiadané, presne zastrihnuté kríky a záhony, a predsa láka pestrými farbami 

divých, voňavých kvetov. Je otvorená pre všetkých, ktorí by si tu chceli posedieť, 

zasnívať sa, načerpať nové sily. „Ľuďom dám lásku a oni mi to vrátia. Pomáhajú

mi prežiť,“ hovorí. „Som veselá predajkyňa. Teším sa do práce, ľudia sa ma

spýtajú, ako sa mám, a ja im o sebe porozprávam. Viem, že každý má svoj kríž, 

preto sa pýtam, ako sa vodí im. A vždy dám radu, aj keď to sama nemám ľahké.“

Nota Bene

Zamysli sa nad Terezkinou osobnosťou, životom, prácou a naapíš si prípravu 

na diskusiu v menšej skupine.

Koľko by mohla mať Terezka rokov? 

Čo ju mohlo priviesť k tomu, že začala pracovať „na ulici“?

Ako si predstavuješ jej rodinu?

Aká by mohla byť jej minulosť? 

Aké má povahové vlastnosti? 
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Učebnica
Východiskový materiál výučby, obsahuje 

vyvodzovanie a aplikáciu jazykového 

a slohového učiva, prehľad gramatiky, 

ukážkové slohové útvary a námety 

na diskusiu o jazyku a komunikácii 

(s riešeniami). Učebnica zároveň slúži 

na zhrnutie učiva. Jej hlavným zámerom 

je slúžiť ako teoretické i pragmatické 

pozadie vyučovania.

Zošit pre študenta
Tento zošit nahrádza poznámkový zošit. 

Pripravenými a premyslenými úlohami 

šetrí čas učiteľovi i žiakovi. Obsahuje 

vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, 

tvorivé i problémové úlohy (dve riešenia, 

žiadne riešenie). Spája jazykové prostriedky 

(fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) 

s praktickou a efektívnou komunikáciou 

(štylistikou). Novinkou je príprava 

na školské písomné práce, testy ako nácvik 

na externú maturitu a rôzne typy 

jazykových produktov (ikonický text, video, 

zvuková nahrávka...). Zošit pre učiteľa 

obsahuje riešenia úloh zo Zošita 

pre študenta a vysvetlenie zámeru úloh.

NOVÝ Slovenský jazyk 
pre stredné školy

 M. Caltíková a kol.

Sme schopní primerane 

komunikovať?

Čítame vždy s porozumením?

Čítame kriticky masmédiá?

Dokážeme správne 

argumentovať?

Postrehneme významové 

odtienky?

Pomáha nám gramatika 

v presnom vyjadrovaní?

Vieme zrozumiteľne prečítať text?

Presvedčíme ostatných o svojej 

pravde?

Vieme vytvoriť zrozumiteľný text?

Sformulujeme rýchlo primeranú 

reakciu?

Dokážeme ohodnotiť kvalitu 

textu?

Sme schopní si vybrať vhodnú 

a kvalitnú informáciu?

Môže byť reč prameňom 

nedorozumení?

Preto NOVÝ!
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 priraďovacie

 podraďovacie

 zmiešané

Syntaktické jazykové prostriedky 2

Zložené súvetie 

Zložené súvetie
je syntaktická konštrukcia, ktorá 
obsahuje najmenej tri vety.

(1) Tento rok som si dopriala dovolenku až na konci augusta. (2) Keďže som 
nemala čas loviť letenky na internete, rozhodla som sa zveriť sa do rúk cestov-
nej kancelárie, ktorá mi rezervovala krásny štvorhviezdičkový hotel na Rodose. 
(3) Teda, tak aspoň vyzeral na obrázkoch z katalógu. (4) Po príchode na miesto 
vysvitlo, že [...] izby sú v skutočnosti malé, tmavé a špinavé. (5) V kúpeľni neboli 
uteráky ani toaletný papier a navyše sa celým priestorom šíril neidentifikovateľný 
zápach. (6) Batérie boli hrdzavé a po stenách lozili pavúky. (7) Hneď na druhý 
deň sme s manželom z toho domu hrôzy odišli a našli si ubytovanie v neďalekom 
mestečku Lindos, priamo pod akropolou bohyne Atény, len kúsok od nádhernej 
pláže, kde sme zažili jednu z najkrajších dovoleniek nášho života.

K. Lešková

UKÁŽKA 3

H3H1 H2

V1

H1 H2

V2

H1

V1

1.   Pracujte spoločne s ukážkou 3.

a) Určte počty viet, z ktorých sa skladajú súvetia v texte.

b) Zdôvodnite svoje rozhodnutie. 

c) Uveďte čísla súvetí, v ktorých majú vety len priraďovací vzťah.

d) Uveďte čísla súvetí, v ktorých sa nachádzajú vedľajšie vety.

e) Museli ste niektorú z viet prečítať dvakrát? Prečo? Diskutujte.

ÚLOHY

H3H1 H2

H1 H2 H3

2. Podraďovacie zložené súvetie

 jednotlivé vety sú spojené podraďovacím vzťahom: vedľajšia veta sa 

môže stať hlavnou/nadradenou vetou pre ďalšiu vedľajšiu vetu, ktorá ju rozvíja

Príklad
Publikum spievalo s takou chuťou, že muzikanti opäť vybalili nástroje, aby mohli zahrať prídavok.

H1 V1 V2

3. Zmiešané zložené súvetie

 jednotlivé vety sú spojené priraďovacím aj podraďovacím vzťahom:
 vedľajšia veta sa môže stať hlavnou/nadradenou vetou pre ďalšiu 

vedľajšiu vetu, ktorá ju rozvíja;
 dve vedľajšie vety môžu stáť vo vzájomnom priraďovacom vzťahu).

Príklad
Nakoniec sa muzikanti pobalili a museli rýchlo odísť, pretože im o polnoci 

odlietalo lietadlo, ktoré mali rezervované a ktoré lieta len raz za týždeň.
H1 H2 V1

V2

V3V2

V1

H1 H2

V3

1. Priraďovacie zložené súvetie

 jednotlivé vety sú iba v priraďovacom (rovnocennom) vzťahu

Príklad
Herci zišli až k publiku, ľudia nadšene tlieskali a všetci spolu spievali refrén.

V2

H1

V1
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Zložené súvetie 

Syntaktické jazykové prostriedky 2

1.   a) Z koľkých viet sú zložené nasledujúce súvetia?

b) Zaraďte texty do jazykového štýlu a zdôvodnite 

svoje rozhodnutie.

c) Spoločne sa pokúste vyjadriť schémou vzájomné 

vzťahy medzi vetami.

ÚLOHY

Čiarka v zloženom súvetí

1. Čiarka oddeľuje jednotlivé vety súvetia podľa pravidiel o písaní čiarky.
Vkradol sa dnu, aby ho nik nepočul, zasvietil lampu, no ani tak nič nevidel, a preto sa zaraz vyparil a viac 
o sebe nedal vedieť.

2. Čiarka sa nepíše pred spojkami: a, i , aj, ani, alebo, či v zlučovacom význame. Ak majú iný ako zlučovací 
význam, čiarku písať môžeme. Rozlišujte spojku či ako priraďovaciu a ako podraďovaciu spojku.

3. Aj v zloženom súvetí vyčleňujeme čiarkami vloženú vedľajšiu vetu z oboch strán. 

4. V zloženom súvetí vyčleňujeme čiarkami vloženú vedľajšiu vetu z oboch strán, a ak sa v nej stretnú 
dve spojky (a keď, pretože keď, že ak, lebo kedy...), píšeme čiarku pred prvou z nich.

Sľúbil, že sa sporáka ani nedotkne. Sliedil a potom sa dal na útek.
Keď prídem domov, sporáka sa ani nedotkne. Keď ich zbadal, dal sa na útek.
Sľúbil, že keď prídem domov, sporáka sa ani nedotkne.  Sliedil, a keď ich zbadal, dal sa na útek.

Chceš ísť domov alebo chceš ísť 
do divadla či zájdeme do opery?

Zatiaľ neviem, či ostaneme 
doma alebo pôjdeme do kina.

Keď hodíš 50 m alebo skočíš 4,5 m, 
môžeš byť ešte prvý.

Pozrel sa, kto to kričí, a zavolal strážnika. Nenašiel som kabelku, čo som ti kúpil, ani ju nikto nepriniesol.

V1

H1 H2

V1

H1 H2

V

H1 H2

V2

H

V1

  A. Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá 
v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, 
je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodi-
čovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume 
a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle moto-
rového vozidla a adrese pobytu vodiča.

Zákon o cestnej premávke (2008)

  B. Ľudia, ktorí v rámci kampane chodili od dverí k dverám, 
stretávali prekvapene žmurkajúcich amerických občanov, ktorí 
si zrazu uvedomili, že by sa mali baviť o politike s ľuďmi z mä-
sa a kostí miesto utvrdzovania vlastných názorov zo svojich 
facebookových stránok.

Timothy Snyder: O tyranii

  C. Dnešní mladí ľudia si myslia, že peniaze sú všetko, a keď 
sú starší, sú o tom už presvedčení.

O. Wilde 

  D. Máme za sebou rok, v ktorom sa nedalo vyhnúť pochyb-
nosti, aká životaschopná je spoločnosť, v ktorej panuje hlbo-
ká nedôvera v štát a jeho schopnosť zaistiť spravodlivosť. 

prezident.sk

  E. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdiale-
nosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne 
prejsť.

sme.sk

H3H1 H2

V2

H1

V1

H

V1 V2
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Ťahák
 Súčasť série NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ (M. Caltíková a kol.).

 Vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite 

alebo pre žiakov na hodiny slovenského jazyka.

Zošit pre študenta
úlohy na analytické a kritické čítanie textu

úlohy na prácu s textom: reprodukcia, 

vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, 

porovnávanie, tvorba a hodnotenie, 

navrhnutie riešenia a posudzovanie

ukážky ďalších jazykových prejavov 

(zaujímavých i problematických)

úlohy kombinujúce jazykové prostriedky 

a komunikačnú prax

úlohy zohľadňujúce psychomotorickú 

a afektívnu doménu

úlohy na precvičovanie (pravopis, typografi a, 

gramatika, štylistika) 

otestujte sa (príprava na maturitnú skúšku)

Zošit pre učiteľa
 riešenia úloh

 námety na riešenie

 vysvetlenie zámeru úloh

 vyznačenie hľadaných javov priamo v texte

 inšpirácia na ďalšiu prácu s textami a úlohami

Učebnica
 žltá karta s kľúčovými pojmami

 výkladový text na pochopenie 

preberanej témy

 rozlišujte upozorňuje na 

problematické rozdiely

 znaky typické pre dané slohové 

útvary

 viete, že...? so zaujímavosťami

 ukážky autentických jazykových 

útvarov (text, ikonický text, 

zvukový záznam, video) 

vyvodzujú učivo, motivujú žiaka, 

nútia zamyslieť sa; zohľadňujú 

aj prierezové témy a rôzne 

spoločensky aktuálne kontexty

 úlohy o jazyku a komunikácii 

(s riešeniami), o praktických 

zručnostiach, ale aj o hodnotách 

a postojoch; krátke úlohy, tvorivé 

úlohy, podnety na diskusiu

 projektové úlohy na dlhšiu 

prípravu U
če
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Zošit pre učiteľa – ukážková strana

Zošit pre študenta 

– ukážková strana

STREDNÉ
ŠKOLY

DOPLNKOVÉ 

MATERIÁLY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Pripravujeme
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SSyntaktické jazykové prostriedky 2

1.. a) Z koľkých viet sú zložené nasledujúce súvetia?

b) Zaraďte texty do jazykového štýlu a zdôvodnite 

svoje rozhodnutie.

c) Spoločne sa pokúste vyjadriť schémou vzájomné 

vzťahy medzi vetami.

ÚÚLLOHY

Čiarka v zloženom súvetí

1. Čiarka oddeľuje jednotlivé vety súvetia podľa pravidiel o písaní čiarky.
Vkradol sa dnu, aby ho nik nepočul, zasvietil lampu, no ani tak nič nevidel, a preto sa zaraz vyparil a viac 
o sebe nedal vedieť.

2. Čiarka sa nepíše pred spojkami: a, i , aj, ani, alebo, či v zlučovacom význame. Ak majú iný ako zlučovací
význam, čiarku písať môžeme. Rozlišujte spojku či ako priraďovaciu a ako podraďovaciu spojku.i

3. Aj v zloženom súvetí vyčleňujeme čiarkami vloženú vedľajšiu vetu z oboch strán.

4. V zloženom súvetí vyčleňujeme čiarkami vloženú vedľajšiu vetu z oboch strán, a ak sa v nej stretnú
dve spojky (a keď, pretože keď, že ak, lebo kedy...), píšeme čiarku pred prvou z nich.

Sľúbil, že sa sporáka ani nedotkne. Sliedil a potom sa dal na útek.
Keď prídem domov, sporáka sa ani nedotkne. Keď ich zbadal, dal sa na útek.
Sľúbil, že keď prídem domov, sporáka sa ani nedotkne.  Sliedil, a keď ich zbadal, dal sa na útek.

Chceš ísť domov alebo chceš ísť 
do divadla či zájdeme do opery?

Zatiaľ neviem, či ostaneme 
doma alebo pôjdeme do kina.

Keď hodíš 50 m alebo skočíš 4,5 m,
môžeš byť ešte prvý.

Pozrel sa, kto to kričí, a zavolal strážnika. Nenašiel som kabelku, čo som ti kúpil, ani ju nikto nepriniesol.
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A. Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá 
v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, 
je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodi-
čovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume 
a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle moto-
rového vozidla a adrese pobytu vodiča.

Zákon o cestnej premávke (2008)

B. Ľudia, ktorí v rámci kampane chodili od dverí k dverám, 
stretávali prekvapene žmurkajúcich amerických občanov, ktorí 
si zrazu uvedomili, že by sa mali baviť o politike s ľuďmi z mä-
sa a kostí miesto utvrdzovania vlastných názorov zo svojich 
facebookových stránok.

Timothy Snyder: O tyranii

 C. Dnešní mladí ľudia si myslia, že peniaze sú všetko, a keď 
sú starší, sú o tom už presvedčení.

O. Wilde 

 D. Máme za sebou rok, v ktorom sa nedalo vyhnúť pochyb-
nosti, aká životaschopná je spoločnosť, v ktorej panuje hlbo-
ká nedôvera v štát a jeho schopnosť zaistiť spravodlivosť. 

prezident.sk

E. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdiale-
nosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne 
prejsť.

sme.sk

H3H1 H2

V2

H1

V1

H

V1 V2
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Syntaktické jazykové prostriedky

Veta a výpoveď. Jednoduchá veta
1.  a) Spojte časti viet, ktoré k sebe významovo patria.

b) Ktoré „indície“ vám pomohli tvoriť ucelené vety?

3.  Utvorte k fotografi i po dve vety.a) oznamovacie:  ...............................................................................................
b) opytovacie:  ...................................................................................................
c) rozkazovacie:  ................................................................................................
d) želacie:  ..........................................................................................................

A. Kedy 
ti začal

P. kniha, deka 
a čaj sú ideálni 
spoločníci.

H. vysychať 
živý plot?

M. na zme-
nu zákonov.

E. Vždy som 
bezhranične 
dôverovala

J. vždy mi 
začne silno 

biť srdce.

O. Keď 
je vonku 
sychravo,

L. vojakom 
za vojny.

C. Keď ju 
stretnem,

N. na rozvoz 
zeleniny.

F. Buď opatrný 
s jeho návrhmi 

K. otcovi 
za darčeky?

D. Poďakovali 
ste sa už

I. vysadiť 
viac cibule 

a cesnaku?

B. Bude na jar 
potrebné

G. Toto auto 
som si kúpil 

iba 

Veta/Výpoveď 
Modálnosť vety Slovesný spôsob Komunikačná funkcia

 
 slovesa

Ale vráťte sa najneskôr do polnoci! To ti naozaj mám všetko  chystať sama???
Kiežby som vás už videla na stanici! 

 
 

Želám si, aby ste ten zákon uplatnili v praxi. 
 Nejsť tam by bolo bláznovstvo!  

Úsek častých dopravných nehôd.  

Nie si trochu drzý?!

Molekula by mala obsahovaťaspoň dva atómy.

4.  Vyplň tabuľku.

2.   Navrhnite desaťbo-dový etický kódexsvojej školy: stručne, vtipne a pútavo. Využi-te rozličnú modálnosť, jazykový humor, slovnú hru. Pokryte čo najšir-šiu oblasť.

 
  
rozkazovacia rozkazovací prosba (direktívna)/dovolenie (súhlasné)...

 

opytovacia oznamovací výčitka (expresívna)...
 

želacia 
oznamovací konštatovanie (asertívne)/ vyhlásenie 

 

 
 

(deklaratívne)...

 

oznamovacia oznamovací vyhlásenie (deklaratívne)/výzva 

 

 
 

(deklaratívne)...

 

oznamovacia  podmieňovací výstraha (varovné)/výzva (direktívne)...

 

(+ zvolanie) 

oznamovacia – 
konštatovanie/(asertívna)/výstraha 

 

 
 

(varovná)...

 

opytovacia oznamovací výstraha (varovné)/ pokarhanie, 

 

(+ zvolanie)  
výčitka (expresívne)...

 

oznamovacia podmieňovací vysvetľovanie (asertívne)
74

SSyntaktické jazykové prostriedky

Veta a výpoveď. Jednoduchá veta
1..  a) Spojte časti viet, ktoré k sebe významovo patria.

b) Ktoré „indície“ vám pomohli tvoriť ucelené vety?

3.  Utvorte k fotografii po dve vety.fi
a) oznamovacie:  ................................................................................................
b) opytovacie:  ....................................................................................................
c) rozkazovacie:  ................................................................................................
d) želacie: ...........................................................................................................

A. Kedy 
ti začal

P. kniha, deka 
a čaj sú ideálni 
spoločníci.

H. vysychať 
živý plot?

M. na zme-
nu zákonov.

E. Vždy som 
bezhranične 
dôverovala

J. vždy mi 
začne silno 

biť srdce.

O. Keď 
je vonku 
sychravo,

L. vojakom 
za vojny.

C. Keď ju 
stretnem,

N. na rozvoz 
zeleniny.

F. Buď opatrný 
s jeho návrhmi 

K. otcovi 
za darčeky?

D. Poďakovali 
ste sa už

I. vysadiť 
viac cibule 

a cesnaku?

B. Bude na jar 
potrebné

G. Toto auto 
som si kúpil 

iba 

Veta/Výpoveď 
Modálnosť vety Slovesný spôsob Komunikačná funkcia
 slovesa

Ale vráťte sa najneskôr do polnoci!To ti naozaj mám všetko  chystať sama???
Ki žb
na stani i!
Želám si, aby ste ten zákon 

sek častých dopravných nehôd. 

e si trochu d ý?

obsahovaťaspoň dva atómy.

Modálnosť vety Slovesný

44..  Vyplň tabuľku.

22..    Navrhnite desaťbo-dový etický kódexsvojej školy: stručne, vtipne a pútavo. Využi-te rozličnú modálnosť, jazykový humor, slovnú hru. Pokryte čo najšir-šiu oblasť.

 

rozkazovacia rozkazovací prosba (direktívvna)/dovoolenie ((súhlaasné)é)...

rozka
opytovacia oznamovací výčitka (expresíívna)...

To ti naozaj mám všetko  
opytovacia oznamo

želacia 
oznamovací konštatovanie (a(asertívnee)/ vyhhlásennie 

Kiežby som vás už videla 
želacia 

oznamovac 
 

(deklaratívne)...

na stanici! 
 

oznamovacia oznamovací vyhlásenie (deklklaratívnee)/výzvvaa 

Želám si, aby ste ten zákon oznamovacia oznamovací  
 

(deklaratívne)...

uplatnili v praxi. 
 

oznamovacia  podmieňovací výstraha (varovnvné)/výzvava (direkektívnee)...

Nejsť tam by bolo bláznovstvo! oznamovacia  podmieňovací (+ zvolanie)
oznamovacia – 

konštatovanie/((asertívnaa)/výsttraha 

sek častých dopravných nehôd. oznamovacia –  

(varovná)...opytovacia oznamovací výstraha (varovnvné)/ pokakarhanieie, 

e si trochu drzý?!
opytovacia oznamovací 

 

(+ zvolanie)  
výčitka (expresívívne)...

(+ zvola
 

 

oznamovacia podmieňovací vysvetľovanie (aasertívne)e)

Molekula by mala obsahovať oznamovacia podmieňovací 
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Syntaktické jazykové prostriedky

Priraďovacie súvetie

1.  a) Rozlíšte, či ide o jednoduchú vetu alebo súve-
tie. V prípade súvetia určte, z koľkých viet sa skladá.
A.  Podľa vzdelania a skúseností v programovaní 

je ako stvorený na túto prácu.

B.  Keď vezmeme do úvahy jeho vzdelanie a skú-

senosti, je ako stvorený pre našu fi rmu.

C.  Mali sa v Grécku od začiatku pobytu ako veľkí 

starovekí bohovia.

D.  V Grécku nám všetci vysvetľovali, ako sa majú 

v Stredozemí dobre.

E.  Pracuje ako vodič autobusu a nemá sa zle, 

dostane mesačne 1 600 eur.

F.  Veľkosklad otvárajú iba v  pondelok, v  stredu, 

v piatok a občas vo štvrtok, cez víkend sú zavretí.

G.  Milan sa rád predvádza, najmä bez lopty, Pe-

ter býva menej nápadný, ale úspešnejší.

H.  Či už prší, sneží alebo fúka, so psom, mojím 

verným spoločníkom, von treba ísť.

I.  Ako riaditeľ má mnohé kompetencie, ktorými 

disponuje, a právo manipulovať s peniazmi.

J.  Nehovor môjmu otcovi o  tej pôžičke, ale 

mame to môžeš povedať.

K.  Vyzerá ako lúčny koník, s  ľahkosťou skáče, 

zdá sa, že sa ani zeme nedotýka.

L.  Mne sa nezdá jeho výkon v  tomto projekte 

ako neakceptovateľný.

M.  Navarí si sama, uprace si sama, uživí sa 

sama, je jednoducho dospelá.

N.  Najprv sme si upiekli mäso do chrumkava 

a potom sme ho zaliali syrovou omáčkou.

b) Vyberte si z možností a z dvoch jednoduchých 
viet utvorte štyri rôzne priraďovacie súvetia. Do-
plňte potrebné slovné druhy a interpunkčné zna-
mienka, použite správne slovné tvary a slovosled.

A. Večer pršalo. Dážď prudko narážal do okien.

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

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

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

B. Stravuje sa zdravo. Chodí často do prírody.

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

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

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

C. Na tréningy chodí pravidelne. Prvé úspechy prichádzajú.

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

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

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

D. Klára zaspáva s medvedíkom. Nemá už zažatú noč-

nú lampu.  

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

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

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

2.  Doplňte vety pomocou vhodných priraďovacích spojok. Ak treba, doplňte čiarky.

Všetci sme boli mokrí .................. nemali sme zlú náladu. Neplatil príspevok na dieťa .................. nemal záujem sa 

s ním stretávať. Pôjdeme dnes na huby .................. by si radšej išla do záhrady? Mnohí sa snažili prekročiť železnú 

oponu ...................... niektorí na to doplatili životom. Učili sa nárazovo .................. neskôr sa to odrazilo na ich

výsledkoch. Topánky dám do opravy .................. si už kúpim nové. Jeho oblečenie vyzerá biedne .................. 

tablet si dokázal kúpiť. .................. si nerobili poznámky .................. nepracovali na zadaniach. Navštívime 

Louvre .................. budeme mať súkromnú prehliadku jeho dočasne uzavretých priestorov. .................. si pospíš, 

.................. zarobíš. ................ sa usmieva................ výska od radosti. Odišiel................ nikdy sa nevrátil.

3.  Napíšte krátke rozprávanie na tému Píše sa rok 2099 a ja cestujem...
a) Zistite nové trendy vo vývoji dopravných prostriedkov a využite fantáziu.
b) V rozprávaní použite všetky druhy priraďovacích súvetí.

4.  Rozlišujte farbou priraďovanie vetných členov v syntagme a priraďovanie viet v súvetí.
... Bola ich tam celá kopa. Lebiek aj celých kostier, ktoré sa však už väčšinou rozpadli na jednotlivé hnáty. Ostatky 

tuctov a tuctov neznámych ľudí. Ale nielen to. Medzi kosťami boli vo veľkom množstve zamiešané kusy prastarých 

pancierov, čudesné prilbice, krátke jednoručné meče s čepeľami v tvare listu, hroty kopijí, hlavice sekier a mlatov.

 „Sitnianski rytieri,“ povedala Katarína Pálffyová. „Naozaj sú tu! Ale čakali pridlho a obrátili sa na prach a kosti.“

J. Červenák: Vlk a dýka

88

Syntaktické jazykové prostriedky
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priraďovacie

podraďovacie

zmiešané

Syntaktické jazykové prostriedky 2

Zložené súvetie 

Zložené súvetie
je syntaktická konštrukcia, ktorá 
obsahuje najmenej tri vety.

(1) Tento rok som si dopriala dovolenku až na konci augusta. (2) Keďže som 
nemala čas loviť letenky na internete, rozhodla som sa zveriť sa do rúk cestov-
nej kancelárie, ktorá mi rezervovala krásny štvorhviezdičkový hotel na Rodose. 
(3) Teda, tak aspoň vyzeral na obrázkoch z katalógu. (4) Po príchode na miesto 
vysvitlo, že [...] izby sú v skutočnosti malé, tmavé a špinavé. (5) V kúpeľni neboli 
uteráky ani toaletný papier a navyše sa celým priestorom šíril neidentifikovateľný 
zápach. (6) Batérie boli hrdzavé a po stenách lozili pavúky. (7) Hneď na druhý 
deň sme s manželom z toho domu hrôzy odišli a našli si ubytovanie v neďalekom 
mestečku Lindos, priamo pod akropolou bohyne Atény, len kúsok od nádhernej 
pláže, kde sme zažili jednu z najkrajších dovoleniek nášho života.

K. Lešková

UKÁŽKA 3

H3H1 H2

V1

H1 H2

V2

H1

V1

1.  Pracujte spoločne s ukážkou 3.

a) Určte počty viet, z ktorých sa skladajú súvetia v texte.

b) Zdôvodnite svoje rozhodnutie. 

c) Uveďte čísla súvetí, v ktorých majú vety len priraďovací vzťah.

d) Uveďte čísla súvetí, v ktorých sa nachádzajú vedľajšie vety.

e) Museli ste niektorú z viet prečítať dvakrát? Prečo? Diskutujte.

ÚLOHY

H3H11 H2

H1 H2 H3

2. Podraďovacie zložené súvetie

jednotlivé vety sú spojené podraďovacím vzťahom: vedľajšia veta sa 

môže stať hlavnou/nadradenou vetou pre ďalšiu vedľajšiu vetu, ktorá ju rozvíja

Príklad
Publikum spievalo s takou chuťou, že muzikanti opäť vybalili nástroje, aby mohli zahrať prírídavok.

H1 V1 V2

3. Zmiešané zložené súvetie

jednotlivé vety sú spojené priraďovacím aj podraďovacím vzťahom:

vedľajšia veta sa môže stať hlavnou/nadradenou vetou pre ďalšiu 

vedľajšiu vetu, ktorá ju rozvíja;

dve vedľajšie vety môžu stáť vo vzájomnom priraďovacom vzťahu).

Príklad
Nakoniec sa muzikanti pobalili a museli rýchlo odísť, pretože im o polnoci 

odlietalo lietadlo, ktoré mali rezervované a ktoré lieta len raz za týždeň.
H1 H2 V1

V2

VV3VV2

V1

H1 H2

V3

1. Priraďovacie zložené súvetie

jednotlivé vety sú iba v priraďovacom (rovnocennom) vzťahu

Príklad
Herci zišli až k publiku, ľudia nadšene tlieskali a všetci spolu spievali refrén.

V2

H11

V1
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Literárna súťaž ponúka výborný štartovací priestor pre mladých 

začínajúcich umelcov, o ktorých sa možno raz bude učiť! 

Súťažné texty autorov hodnotí komisia zložená z redaktorov 

vydavateľstva a odborníkov v oblasti literatúry. 

Absolútneho víťaza z nich vyberie odborná porota zložená 

z osobností literárneho sveta. 

Víťazi v jednotlivých  kategóriách, ktorí sa umiestnia na prvých 

troch miestach, získajú okrem hodnotných vecných cien 

a odborného posúdenia svojej tvorby aj vydanie súťažného 

textu v zborníku SLOVO, ktorý sa distribuuje do všetkých 

základných a stredných škôl na Slovensku.

O poradí súťažných diel a ich umiestnení vo fi nále môžete 

rozhodnúť aj vy na webovej stránke  www.orbispictus.sk.

Slovo
Literárny zborník
víťazov súťaže 
v love slov

3. ročník
2017

žeaž
Literárny zborník 

2018 

Slovo

Slovo
literárna súťaž v love slov 
pre žiakov základných a stredných škôl

Slovo

SlovoSl
ov

o

Tvoríš? 
Lovíš? 

5.

SLOVO 2019. 

Keby som mal krídla

Prihlasovanie 

do 5. ročníka 

súťaže Slovo bude 

od 1. 10. 2019 

do 15. 12. 2019.

Máte doma 
mladý talent? 
Viac informácií na stránke 

www.orbispictus.sk.

8

2. miesto + CENA VEREJNOSTI 
Lucia Goliášová

98

2. miesto + CENA VEREJNOSTI
Lucia Goliášová

te

k.

www.orbispictus.sk.
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Poézia

1. miesto 

Poézia

1. miesto

2. miesto 
2. miesto
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Literárna postava

hlavná

• posúva hlavnú dejovú líniu
• zvyčajne je prítomná vo väčšine udalostí deja
• jej charakteristika je podrobne vypracovaná
• napr. Jozef Mak (J. Cíger-Hronský: Jozef Mak)

vedľajšia
• vystupuje v epizóde alebo popri hlavnej postave
• jej charakter nie je komplexne dotvorený 
• napr. Maruša (J. Cíger-Hronský: Jozef Mak)

fiktívna
• vymyslená, nereálna postava
• napr. „návštevy“ starého Tarabu (D. Dušek: Rýchlik)

reálna/historická • napr. fotograf (L. Mňačko: Ako chutí moc); Pugačov (A. S. Puškin: Kapitánova dcéra)

alegorická • napr. Chief Salamander = Hitler (K. Čapek: Válka s mloky)

zvieracia • napr. postavy v rozprávke O siedmich kozliatkach

Typy postavy

idealizovaný

• idealizácia vlastností postavy
• kladná postava bez negatívnych čŕt
• má lepšie vlastnosti než v skutočnosti
• hodná nasledovania, vzor
• stredoveká literatúra (mučeník – Legenda o sv. Svo- 

radovi a Benediktovi)
• romantizmus (Jánošík – J. Botto: Smrť Jánošíkova)
• socialistický realizmus (robotník/komunista – ideali- 

zácia ako nástroj propagandy – Jozef Haviar; P. Jilem- 
nický: O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého 
vôbec nepoznal)

S. Chalupka: Mor ho!  
(idealizovaný kolektívny hrdina)
... a pred cárom družina neveliká stojí: 
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. 
Pobelavé kaderie šije im obtáča, 
modré ich oči bystro v okolo si páča.  
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala: 
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.

charakterový

• postava reprezentujúca dominantnú charakterovú 
črtu (lakomec, pokrytec, šibal, naivný človek, 
odrodilec...) 

• klasicizmus: abstrahovaný a hyperbolizovaný 
charakter (skupáň Harpagon – Molière: Lakomec)

• realizmus: typický charakter (napr. zeman Aduš 
Domanický – M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova 
umrie)

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova 
umrie (velikášstvo a klamstvo 
zemana)
Tento dvor rozdelím na dvoje. 
Prostriedkom pôjde vysoký múr 
k samému potoku. Z tejto strany múra 
bude kaštieľ, k nemu povedie cesta 
pieskom vysypaná. Piesok som už 
vyhliadol – veľmi podarený, biely 
ani múka. Tou cestou budú smieť 
len koče chodiť. Za múrom bude 
gazdovský dvor, sypáreň, stajne, 
humná... 

sociálny

• postava reprezentujúca vlastnosti spoločenskej 
vrstvy – viacerých ľudí toho istého postavenia 
(statkár Mate Berac – M. Kukučín: Dom v stráni) 

• postava reprezentujúca človeka na okraji 
spoločnosti/biedneho človeka (paholok Maco 
Mlieč – J. Gre- 
gor-Tajovský: Maco Mlieč)

J. Gregor-Tajovský: Maco Mlieč
Ale rodičia mu potom jedno za druhým  
pomreli, stará gazdiná tiež, Macovi  
na piaty rok už nevyplatili, na šiesty  
ho nejednali a Maco slúžil ďalej. 

Dali sa mu najesť, kúpili mu súkna 
na háby, krpce, dávali mu každý deň 
pálenky, na dohán si vše vyprosil 
a takto šiel rok za rokom.

Literárna postava. Typy postavy
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30 VÝVIN LITERATÚRY

Súvisiace pojmy: román • balada • groteska • činohra • poéma 
• nonsens • voľný verš

Počiatky absurdnej literatúry Sociálne angažovaná literatúra

Spoločensko-historická situácia
• rozmach socialistických ideí v 20. rokoch 20. stor.
• nárast ekonomického a politického napätia v európskych krajinách v 30. rokoch 20. storočia
• nástup fašizmu a nacizmu
• rozpad 1. ČSR, vznik slovenského štátu
• vypuknutie druhej svetovej vojny

Umelecko-literárny kontext
• neschopnosť avantgardného umenia reagovať na zväčšujúce sa sociálne rozdiely (chudobní vs. bohatí), na napätie 

medzi krajinami a na zmenu demokratického spoločenského systému na totalitný
• pozornosť autorov sústredená na problémy objektívneho sveta všedného dňa
• posilňovanie spoločenskej funkcie umenia

Absurdná literatúra
• literatúra reagujúca na zhoršujúce sa životné podmien-

ky, uprostred ktorých sa človek dostáva do neriešiteľ- 
ných alebo nezrozumiteľných/absurdných situácií 

Znaky absurdnej literatúry
* iracionalita
* existenciálny strach z absurdity reálneho sveta
* nadviazanie na tradície nonsensu
* postava v absurdnej situácii, expresívne postavy, 

premena človeka na zviera
* dej ako zlý sen alebo karikatúra reality
* dehumanizácia človeka (postupy existencializmu  

– F. Kafka) 

Literárne žánre
alegorická poviedka, román s prvkami grotesky, 
humoristický román, komédia/groteska

Autori
Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Michail Bulgakov, Alfred Jarry

Ukážka
F. Kafka: Premena – poviedka

Keď sa Gregor Samsa jedného dňa prebudil z nepokojných 
snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný hmyz.
[...]

„Nie je mu dobre,“ vravela matka prokuristovi, kým ešte otec 
hovoril pri dverách, „nie je mu dobre, pán prokurista, verte 
mi. Inak by určite nezmeškal vlak! Ten chlapec nemyslí na nič 
okrem firmy. Už sa naňho aj hnevám, večer nikam nechodí; 
celý týždeň bol v meste, ale večer vysedáva len doma.“
Znaky absurdnej literatúry v ukážke:
• absurdná situácia
• premena človeka na zviera
• dehumanizácia/odľudštenie človeka

Sociálne angažovaná literatúra
• pomenovanie pre skupiny umelcov z rôznych umelec-

kých smerov, ktorí vo svojej tvorbe zobrazujú život  
a pocity chudobných vrstiev (bieda, hlad, vykorisťo-
vanie, choroby) 

Znaky sociálne angažovanej literatúry
* vytváranie skupín ľavicovo orientovaných autorov 

(proletárska literatúra, neskôr socialistický realizmus,  
na Slovensku skupina DAV)

* umenie v službách ideológie (propaganda)
* vplyv marxistickej filozofie (revolúcia ako riešenie)
* čierno-biele videnie sveta; postavy dobré a zlé/

vykorisťované a vykorisťujúce
* svetonázorová premena postavy 
* jazyk zrozumiteľný širokým masám (vplyv avantgardy)
* experimentovanie s formou básní (vplyv kubizmu, 

expresionizmu)

Literárne žánre
sociálna balada, modernizovaná poéma, novela

Autori
Peter Jilemnický, Jiří Wolker, Laco Novomeský, Vladimír 
Majakovskij

Ukážka
L. Novomeský: Slúžka – sociálna balada
Ja, 
furko mária, 
prišla som s mnohými na svet, 
aby sme žalovali: 
na Boha, 

na ľudí, 
 že na tvár dvoje lesklých očí dali, 
a dušu, 

srdce, 
ktoré nás strašne dusí, 
nám dosiaľ nevyrvali z hrudi, 
že celý svet sa vidieť, dýchať musí.  
[...] 
Len to neviem: 
prečo som musela žiť 
a prečo umierať.
Znaky sociálne angažovanej literatúry v ukážke:
• jednoduchá žena (furko mária) obžalúva spoločnosť  

v mene najbiednejšej vrstvy spoločnosti
• kolektívny pohľad (s mnohými), smrť spôsobená sociál-

nymi podmienkami
• vplyv avantgardy (experimentovanie s formou básne)

300 VÝVIN LITERATÚRY

Súvvisiace pojmy: roomán • balada • groteskaa • činohra • poéma
• noonsens • voľný veerš

PPočiaatky aabsurdnnej literatúry Sociálne angažovaná literatúra

Spooločensko-historická situácia
• rozmach socialistických ideí v 20. rokoch 20. stor.
• nárast ekonomického a politického napätia v európskych krajinách v 30. rokoch 20. storočia
• nástup fašizmu a nacizmu
• rozpad 1. ČSR, vznik slovenského štátu
• vypuknutie druhej svetovej vojny

Ummelecko-literáárny kontext
• neschopnosť avantgardného umenia reagovať na zväčšujúce sa sociálne rozdiely (chudobní vs. bohatí), na napätie 

medzi krajinami a na zmenu demokratického spoločenského systému na totalitný
• pozornosť autorov sústredená na problémy objektívneho sveta všedného dňa
• posilňovanie spoločenskej funkcie umenia

Abssurdná literatúra
• literatúra reagujúca na zhoršujúce sa životné podmien-

ky, uprostred ktorých sa človek dostáva do neriešiteľ-
ných alebo nezrozumiteľných/absurdných situácií

Znaaky absurdneej literatúry
* iracionalita
* existenciálny strach z absurdity reálneho sveta
* nadviazanie na tradície nonsensu
* postava v absurdnej situácii, expresívne postavy,

premena človeka na zviera
* dej ako zlý sen alebo karikatúra reality
* dehumanizácia človeka (postupy existencializmu 

– F. Kafka)

Liteerárne žánre
alegorická poviedka, román s prvkami grotesky,
humoristický román, komédia/groteska

Auttori
Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Michail Bulgakov, Alfred Jarry

Ukáážka
F. Kafka: Premena – poviedka

Keď saa Gregor SSamsa jednéého dňa prebudil z nepokojných 
snov, zistil, že sa vv posteli premmenil na akýsi príšerný hmyz.
[....]

„Nie jee mu dobrre,“ vravela mmatka prokuristovi, kým ešte otec 
hhovoril ppri dverácch, „nie je mu dobre, pán prokurista, verte
mmi. Inak by určite nezmeškal vvlak! Ten chlapec nemyslí na nič 
ookrem firrmy. Už saa naňho aj hnevám, večer nikam nechodí;
ccelý týžddeň bol v mmeste, ale večer vysedáva len doma.“
Znaky absurdnej literatúry vy j y ukážke:
• absurdná situácia
• premena človeka na zviera
• dehumanizácia/odľudštenie človeka

Sociálne angažovaná literatúra
• pomenovanie pre skupiny umelcov z rôznych umelec-

kých smerov, ktorí vo svojej tvorbe zobrazujú život
a pocity chudobných vrstiev (bieda, hlad, vykorisťo-
vanie, choroby)

Znaky sociálne angažovanej literatúry
* vytváranie skupín ľavicovo orientovaných autorov

(proletárska literatúra, neskôr socialistický realizmus,
na Slovensku skupina DAV)

* umenie v službách ideológie (propaganda)
* vplyv marxistickej filozofie (revolúcia ako riešenie)
* čierno-biele videnie sveta; postavy dobré a zlé/

vykorisťované a vykorisťujúce
* svetonázorová premena postavy
* jazyk zrozumiteľný širokým masám (vplyv avantgardy)
* experimentovanie s formou básní (vplyv kubizmu,

expresionizmu)

Literárne žánre
sociálna balada, modernizovaná poéma, novela

Autori
Peter Jilemnický, Jiří Wolker, Laco Novomeský, Vladimír 
Majakovskij

Ukážka
L. Novomeský: Slúžka – sociálna balada
Ja, 
furko mária,
prišla som s mnohými na svet, 
aby sme žalovali:
na Boha, 

na ľudí, 
 že na tvár dvoje lesklých očí dali, 
a dušu, 

srdce, 
ktoré nás strašne dusí, 
nám dosiaľ nevyrvali z hrudi, 
že celý svet sa vidieť, dýchať musí.  
[...] 
Len to neviem: 
prečo som musela žiť 
a prečo umierať.
Znaky sociálne angažovanej literatúry v ukážke:y g j y
• jednoduchá žena (furko mária) obžalúva spoločnosť 

v mene najbiednejšej vrstvy spoločnosti
• kolektívny pohľad (s mnohými), smrť spôsobená sociál-

nymi podmienkami
• vplyv avantgardy (experimentovanie s formou básne)
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Literárny druh: epikaLiterárny žáner: novelaLiterárne obdobie: realizmus

Téma: zaostalé životné podmienky na dedine; postavenie 
ženy v rodine a v spoločenstve dediny; postavenie telesne 
postihnutej osoby v súdobej spoločnosti Postavy:

Iľa-kráľovná: najstaršia nevesta, slúžka u učiteľa, 
babica v obecnej službe; snaží sa zmeniť spôsob života 
Ťapákovcov; rázna, emancipovaná; presvedčí svojho muža 
Paľa, aby postavil nový domAnča-zmija: ochrnutá stará dievka, vyšíva čepce 
pre nevesty; navonok hašterivá a zatrpknutá, zapára 
do každého, kto je šťastný; vnútri nežná a citlivá (miluje 
Jana Fuzákovie); brat Mišo ju nazýva zmijouPaľo-žartovník: Ilin manžel; typický Ťapák – pracovitý,  
ale nechce sa mu zmeniť zabehaný spôsob života
Mišo: slobodný Ťapák, Ančin miláčik; chce sa oženiť 
s chudobnou slúžkou, no Anča mu to nedovolíVonkajšia kompozícia: 5 kapitol

Dej:
1. kapitola: obraz spôsobu života Ťapákovcov (4 bratia  
s rodinami, Mišo a Anča); Iľa oznamuje mužovi, že v za- 
ostalých podmienkach nehodlá žiť; Paľo jej neverí, lebo  
už raz odišla a vrátila sa; konflikt medzi Iľou a Ančou 
2. kapitola: Ťapákovci po večeri v zatuchnutej izbe; 
konflikt medzi Mišom a Ančou; Anča má vyšiť čepiec 
neveste Jana Fuzákovie, ktorého miluje; Iľa odchádza 
do služby k pani rechtorke (učiteľke) 3. kapitola: Iľa slúži pani učiteľovej  a dúfa, že Paľo po ňu 
príde; konflikt medzi Ančou a Paľom (Anča by chcela, aby 
žene za tú hanbu kosti dolámal)4. kapitola: Iľa zisťuje, že si idealizovala službu v škole, 
zaobchádzajú s ňou ako so slúžkou, nie ako s osvietenou
5. kapitola: obrat v Ilinom živote – Paľo postaví nový žltý 
dom; notár jej ako babici zakáže slúžiť – môže mať len 
jednu funkciu; u Ťapákovcov sa nič nezmení, kormidlo 
preberá ďalšia nevesta
Forma:
• rytmicky neviazaná reč/próza• on-rozprávanie (vševediaci rozprávač, 3. os. sg.)
• dôraz na vnútro človeka (vnútorné monológy; takmer 

chýbajú opisy prírody a detailné opisy postáv)
• charakteristika postáv (priama, nepriama; individuálna, 

skupinová; koncentrovaná (cez spojovník): Iľa-kráľovná, 
Anča-zmija, Paľo-žartovník)• kontrast (Anča: krásna tvár – choré telo; akčná Iľa  
– neaktívny Paľo)

• konflikt (interpersonálny: Anča – Mišo, Anča – Iľa,  
Iľa – Paľo; osobný:  Paľo, Iľa)

Znaky realizmu:
• téma: kritický pohľad na súvekú slovenskú dedinu (spor 

modernej Ile s Ťapákovcami, žijúcimi v stereotypoch 
predkov)

• vnútorný svet dedinského človeka• zameranie na sociálnu situáciu a psychiku postavy 

Literárny druh: lyrikaLiterárny žáner: báseňLiterárny smer: symbolizmus

Téma: vnútorné pocity a prežívanie lyrického subjektu; 
láska, samota, opustenosť, ale aj národná problematika 
(nesloboda, národný útlak) a sociálna problematika 
(bieda, sociálny útlak)
Z tvorby:
intímna lyrika: Topole (citové rozpoloženie lyrického 
hrdinu, osamelosť, filozofické a existenciálne bôle, 
neriešiteľné otázky o živote a smrti)ľúbostná lyrika: Pieseň (frustrácia, nenaplnená láska; 
poznanie, že žiť sa musí / pre človeka)spoločenská lyrika: Jehovah (frustrácia z pasivity národa, 
privolávanie pomsty na národ, ktorý sa dôsledne nebráni 
maďarizácii: nechce vedieť, že sa pripozdieva, / že z chmúrnej 
túrni poplašný zvon hučí)deskriptívna lyrika: Vesper dominicae (prienik 
s impresionizmom: nedeľa ako výnimočný deň, matka ako 
výnimočná žena v živote básnika)
Ukážka:
Chladný dáždik
Chladný dáždik prší, prší.Po doline, po návrší

ziabla jeseň žltosť znáša,rozsieva ju z pôl rubáša.Mojím lícom slza padá – srdce východ bôľu hľadá,znášala ho, hej, tá ruka,preplnila, srdce puká...
Forma:
• rytmicky viazaná reč/poézia• sylabotonický veršový systém (daktyl, trochej; dakty-

lotrochejský verš), začiatky voľného verša• inšpirácia hudbou/piesňou – refrén, opakovanie 
motívov (Pieseň, Chladný dáždik, Topole), opakovanie 
citosloviec na začiatku každej strofy (Topole)• stupňovanie obsahu/výpovede (Topole)• epizácia lyriky/baladickosť (Balada o jednej milej)

• žalmickosť (Jehovah)• kontrastné motívy, asociácie• symbol (topole, ruža, chladný dáždik)• ľubozvučnosť (... prší, prší. / Po doline, po návrší...)
• knižné slová (nirvána)
Znaky symbolizmu v Kraskovej poézii:• náznakovosť, mnohovýznamovosť, symbolika
• individualizmus, subjektivizácia (splynutie/prekrývanie 

básnika s lyrickým subjektom)• intímnosť výpovede• zachytenie pesimistických nálad• obraznosť a zmyslovosť (senzualizmus: mlha šedá, zeleň 
lesa, modro neba, striebro riavy, chladný dáždik...)

• využívanie knižných slov, biblizmov• národná a sociálna téma (kritický postoj)

Božena Slančíková-Timrava: Ťapákovci Ivan Krasko (vlastný výber)
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Literárny druh: epikaLiterárny žáner: novelaLiterárne obdobie: realizmus

TTéma: zaostalé životné podmienky na dedine; postavenie 
ženy v rodine a v spoločenstve dediny; postavenie telesne 
postihnutej osoby v súdobej spoločnosti PPostavyy:

Iľa-kráľovná: najstaršia nevesta, slúžka u učiteľa, 
babica v obecnej službe; snaží sa zmeniť spôsob života 
Ťapákovcov; rázna, emancipovaná; presvedčí svojho muža 
Paľa, aby postavil nový domAnča-zmija: ochrnutá stará dievka, vyšíva čepce 
pre nevesty; navonok hašterivá a zatrpknutá, zapára 
do každého, kto je šťastný; vnútri nežná a citlivá (miluje 
Jana Fuzákovie); brat Mišo ju nazýva zmijouPaľo-žartovník: Ilin manžel; typický Ťapák – pracovitý, 
ale nechce sa mu zmeniť zabehaný spôsob života
Mišo: slobodný Ťapák, Ančin miláčik; chce sa oženiť 
s chudobnou slúžkou, no Anča mu to nedovolíVVonkajššia komppozícia: 5 kapitol

DDej:
1. kapitola: obraz spôsobu života Ťapákovcov (4 bratia 
s rodinami, Mišo a Anča); Iľa oznamuje mužovi, že v za-
ostalých podmienkach nehodlá žiť; Paľo jej neverí, lebo 
už raz odišla a vrátila sa; konflikt medzi Iľou a Ančou
2. kapitola: Ťapákovci po večeri v zatuchnutej izbe; 
konflikt medzi Mišom a Ančou; Anča má vyšiť čepiec 
neveste Jana Fuzákovie, ktorého miluje; Iľa odchádza 
do služby k pani i rechtorke (učiteľke)3. kapitola: Iľa slúži pani učiteľovej  a dúfa, že Paľo po ňu 
príde; konflikt medzi Ančou a Paľom (Anča by chcela, aby 
žene za tú hanbu kosti dolámmal)4. kapitola: Iľa zisťuje, že si idealizovala službu v škole, 
zaobchádzajú s ňou ako so slúžkou, nie ako s osvietenou
5. kapitola: obrat v Ilinom živote – Paľo postaví nový žltý 
dom; notár jej ako babici zakáže slúžiť – môže mať len 
jednu funkciu; u Ťapákovcov sa nič nezmení, kormidlo 
preberá ďalšia nevesta
FForma:
• rytmicky neviazaná reč/próza• on-rozprávanie (vševediaci rozprávač, 3. os. sg.)
• dôraz na vnútro človeka (vnútorné monológy; takmer 

chýbajú opisy prírody a detailné opisy postáv)
• charakteristika postáv (priama, nepriama; individuálna, 

skupinová; koncentrovaná (cez spojovník): Iľa-kráľovná,
Anča-z-zmija, Paaľo-žartovníkík)kk• kontrast (Anča: krásna tvár – choré telo; akčná Iľa 
– neaktívny Paľo)

• konflikt (interpersonálny: Anča – Mišo, Anča – Iľa, 
Iľa – Paľo; osobný: Paľo, Iľa)

ZZnaky rrealizmuu:
• téma: kritický pohľad na súvekú slovenskú dedinu (spor 

modernej Ile s Ťapákovcami, žijúcimi v stereotypoch 
predkov)

• vnútorný svet dedinského človeka• zameranie na sociálnu situáciu a psychiku postavy 

Literárny druh: lyrikaLiterárny žáner: báseňLiterárny smer: symbolizmus

Téma: vnútorné pocity a prežívanie lyrického subjektu; 
láska, samota, opustenosť, ale aj národná problematika 
(nesloboda, národný útlak) a sociálna problematika 
(bieda, sociálny útlak)
Z tvorby:
intímna lyrika: Topole (citové rozpoloženie lyrického 
hrdinu, osamelosť, filozofické a existenciálne bôle, 
neriešiteľné otázky o živote a smrti)ľúbostná lyrika: Pieseň (frustrácia, nenaplnená láska; 
poznanie, že žiť sa musí / pre človeka)spoločenská lyrika: Jehovah (frustrácia z pasivity národa, 
privolávanie pomsty na národ, ktorý sa dôsledne nebráni 
maďarizácii: nechce vedieť, že sa pripozdieva, / že z chmúrnej 
túrni poplašný zvon hučí)íídeskriptívna lyrika: Vesper dominicae (prienik 
s impresionizmom: nedeľa ako výnimočný deň, matka ako 
výnimočná žena v živote básnika)
Ukážka:
Chladný dáždik
Chladný dáždik prší, prší.Po doline, po návrší

ziabla jeseň žltosť znáša,rozsieva ju z pôl rubáša.Mojím lícom slza padá – srdce východ bôľu hľadá,znášala ho, hej, tá ruka,preplnila, srdce puká...
Forma:
• rytmicky viazaná reč/poézia• sylabotonický veršový systém (daktyl, trochej; dakty-

lotrochejský verš), začiatky voľného verša• inšpirácia hudbou/piesňou – refrén, opakovanie 
motívov (Pieseň, Chladný dáždik, k Topole), opakovanie 
citosloviec na začiatku každej strofy (Topole)• stupňovanie obsahu/výpovede (Topole)• epizácia lyriky/baladickosť (Balada o jednej milej)

• žalmickosť (Jehovah(( )• kontrastné motívy, asociácie• symbol (topole, ruža, chladný dáždik)kk• ľubozvučnosť (... prší, prší. / Po doline, po návrší...íí )
• knižné slová (nirvána)
Znaky symbolizmu v Kraskovej poézii:• náznakovosť, mnohovýznamovosť, symbolika
• individualizmus, subjektivizácia (splynutie/prekrývanie 

básnika s lyrickým subjektom)• intímnosť výpovede• zachytenie pesimistických nálad• obraznosť a zmyslovosť (senzualizmus: mlha šedá, zeleň 
lesa, modro neba, striebro riavy, yy chladný dáždik...)

• využívanie knižných slov, biblizmov• národná a sociálna téma (kritický postoj)

BBožeena Slaančíkovvá-Timrava: ŤŤapáákovcii Ivan Krasko (vlastný výber)

Vývin literatúry
ponúka chronologický prehľad literárnych 

období a smerov. Jednotlivé témy farebne 

korešpondujú s učebnicami.

Teória literatúry
obsahuje stručný prehľad literárnych 

pojmov s názornými ukážkami.

Povinné diela 
pripomenú žiakovi základné 

obsahové i formálne prvky diela.

Ťahák Literatúra 
 – ľahká cesta k maturite

 A. Polakovičová – M. Caltíková

STREDNÉ
ŠKOLY
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ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

LITERATÚRA
ĽAHKÁ CESTA K MATURITE

A. POLAKOVIČOVÁ
M. CALTÍKOVÁ

ťahák

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

A. POLAKOVIČOVÁ  
M. CALTÍKOVÁ 
Ľ. ŠTARKOVÁ
A. MEZEIOVÁ

LITERATÚRA
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IV
 Súčasť série Literatúra pre stredné 

školy I. – IV.  (A. Polakovičová a kol.).

 Vhodný pre všetkých stredoškolákov 

na prípravu k maturite alebo 

pre žiakov na hodiny literatúry 

priebežne od 1. roč. SŠ.

 Zohľadňuje cieľové požiadavky 

na maturantov zo slovenského 

jazyka a literatúry a je spracovaný 

v súlade s iŠVP.
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NEPLATÍTE Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo
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ríMydo
Príprava

matematika
pre 5. roèník
základnej školy

Pracovné zošity sú zamerané na prípravu na prijímacie 

pohovory do prímy z predmetov matematika a slovenský 

jazyk a literatúra. Môžu však slúžiť aj ako doplnkový 

pracovný zošit pre piatakov. Vzhľadom na zameranie 

pracovného zošita sa v ňom objavujú aj úlohy, ktoré sú 

nad rámec vzdelávacieho obsahu 5. ročníka ZŠ (ISCED 2).

Úlohy preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj 

fi nančnú gramotnosť a čitateľskú gramotnosť, aplikačné 

schopnosti a ďalšie kľúčové kompetencie.

Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v samostatnom 

titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj rodičov 

a starých rodičov, ktorí budú budúcim primánom 

pomáhať pri príprave na prijímacie pohovory.

M
AT

EM
AT

IK
A

M
AT

EM
AT

IK
A

Po skúsenostiach s celoštátnym Testovaním 5 

sme pre vás pripravili nové – rozšírené vydanie 

pracovných zošitov. Pridali sme nielen kontexty 

a rôznorodé úlohy k nim, ale na základe skúseností  

a odoziev od učiteľov sme prepracovali a vylepšili aj 

staré úlohy. Obsahuje úlohy s priestorom na výpočty, 

rysovanie, doplňovačky, tajničky a testy 

s výberom odpovedí.

Príprava na 
Testovanie 5a 9

 M. Totkovičová, Z. Valášková – J. Andrejčíková

Testovanie 9 matematika 

– ukážková dvojstrana
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Príprava na
Testovanie 9
z matematiky
pre 9. roèník ZŠ

PRÍPRAVA

es oTv

Zuzana Valášková Jaroslava Andrejèíková
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Príprava

ROZŠÍRENÁ

matematika
pre roèník5.
základnej školy

Opakovanie 
krok za krokom

VÝSLEDKY ÚLOH

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

í 

ty,

– ukážková dvojstrana
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Grafy, tabu¾ky, diagramy11
V správe

za rok 2013 bol uverejnený graf, ktorý vyjadruje

percentuálny podiel jednotlivých titulov na predaji. Doplòte vety.
vydavate¾stva TLAÈ

Graf vyjadruje obsadenos� hotela

s 220 izbami v prvom polroku 2014.

Aká bola priemerná mesaèná obsadenos�?

V ktorých mesiacoch bola dosiahnutá nadpriemerná obsadenos�?

Ko¾ko percent izieb bolo v máji nevyu�itých?

1

a

b

c

Na porade vydavateľstva sa rozhodli zainvestovať do najmenej predávaného

časopisu , ktorého sa predalo len percent z celkového predaja.

Celkový predaj za rok 2013 bol 1 200 000 výtlačkov, pričom pre najpredávanejší

časopis to bolo kusov. Do plánu na rok 2014 navrhli zvýšenie

celkového predaja o 15 %, teda na
výtlačkov.
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Graf zobrazuje teploty namerané v obci Hostovice v noci z 2. na 3. júna 2014.

V tabu¾ke sú údaje z predaja áut v autobazári.

Ko¾ko percent predaných áut nebolo èervených?

Ktorá z predaných farieb bola naj�iadanejšia?

Vypoèítajte ve¾kos� uhla, ktorý by v kruhovom diagrame zodpovedal autám zelenej farby.

O ko¾kej hodine bola nameraná najni�šia teplota?

Ko¾kokrát poèas noci namerali ni�šiu teplotu ako hodinu predtým?

Aká bola priemerná teplota v èasovom inervale zobrazenom na grafe?
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slovenský jazyka literatúra
pre 5. roèník ZŠ

−448−7
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Príprava7

Pracovné zošity sú zostavené z dvoch častí:

1. časť obsahuje opakovanie učiva 

v tematických okruhoch,

2. časť predstavuje 6 autentických testov, 

ktoré boli súčasťou prijímacích konaní 

na rôznych osemročných gymnáziách.

Pracovný zošit prináša rôzne typy úloh:

 otvorené úlohy,

 úlohy s výberom jednej správnej odpovede,

 úlohy s výberom viacerých správnych odpovedí.

SL
O

V
EN

SK
Ý

 JA
ZY

K
A

 L
IT

ER
AT

Ú
R

A

SL
O

V
EN

SK
Ý

 JA
ZY

K
A

 L
IT

ER
AT

Ú
R

A

O
r b

i s
O

r b
i s

O
r b

i s
O

r b
i s

O
r b

i s
O

r b
i s

b
O

III
PPP

i c
t

I
i c

t
i c

t
i c

t
i

O
rb

is
  P

ic
tu

s I
s t

r o
p

o
li

t a
n

a

slovenský jazyk
a literatúra
pre 5. roèník ZŠ

ríMydo
Príprava

Gramatické a pravopisné cvičenia, úlohy 

zamerané na prácu s textom. Každá dvojstrana 

sa začína východiskovým textom, z ktorého 

vyplývajú všetky úlohy. Texty zahrňujú široký 

záber: beletriu, odborný text, krátke útvary 

či nesúvislé texty. Úlohy sú rôznorodé, logicky 

usporiadané a prepojené s inými predmetmi.

Na zopakovanie vedomostí a zručností 

slovenského jazyka a literatúry zo ZŠ. 

Zošit systematicky prechádza všetky zložky 

a úrovne slovenského jazyka a literatúry 

a popritom nezabúda na prehlbovanie čitateľskej 

gramotnosti. Každá kapitola je ukončená testom 

formálne identickým s Testovaním 9.

ROZŠÍRENÉVšetko pre úspešné 
zvládnutie Testovania.

 D. Kovárová – A. Kurtulíková, J. Krajčovičová

2.
STUPEŇ

Testovanie 9 slovenský jazyk a literatúra 

– ukážková dvojstrana

Vytvorte si vlastný balíček 

z ľubovoľných titulov 

a získate ešte nižšie ceny!

www.orbispictus.sk/eshop

– ukážková dvojstrana



20 www.orbispictus.sk

EURÓPA Obyvateľstvo a sídla 

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

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

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

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

 9.  Mapa zobrazuje rozloženie 
dominantných vierovyznaní 
v priestore Európy. 
a) Do legendy doplňte správne 
pojmy:
islam
katolicizmus
pravoslávie
protestantizmus

b) V ktorých dvoch európskych 
štátoch má z vierovyznaní 
najsilnejšie zastúpenie islam?

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

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

c) Z dvojíc zvýraznených 
pojmov označte pravdivé 
tvrdenie. 
Na Islande väčšina obyvateľstva 
vyznáva katolicizmus 
– protestantizmus. Pravoslávie 
je väčšinové vierovyznanie 
v Grécku – Chorvátsku. 
Islam je charakteristickým 
náboženstvom pre polostrov 
Malá Ázia – Pyrenejský.

 10.  Uvedené mestá roztrieďte medzi tri významné európske 
konurbácie.
Amsterdam, Bonn, Düsseldorf, Essen, Haag, Chorzów, Katovice, 
Sosnowiec, Utrecht 

Hornosliezska konurbácia –  ...........................................................

Konurbácia Randstad –  ..................................................................

Rýnsko-rúrska konurbácia –  ..........................................................

Konurbácia je sústava niekoľkých 
miest, veľkomiest alebo aglomerá-
cií charakteristická súvisle zasta-
vanou plochou. Sídla v konurbácii 
sú charakteristické vzájomnými 
vzťahmi, prepojenými dopravnými 
systémami. Jednotlivé mestá alebo 
aglomerácie tu ale zvyčajne fungu-
jú ako samostatné správne celky. 

Aglomerácia je zoskupenie po-
lohou blízkych sídel do jedného 
správneho celku, v ktorom má  
jedno sídlo dominantné postave-
nie. Sídla v aglomerácii sú charak-
teristické vzájomnými vzťahmi, 
spoločným dopravným systémom, 
administratívnym riadením a pod.  

 11.  a) Doplňte názvy významných pútnických miest v uvedených štátoch.

Francúzsko – LU ................... Grécko – A .........................  Poľsko – Č.................................

Portugalsko – F ..................... Rakúsko – M ......................  

Španielsko – SANTIAGO DE ............................................

b) Ktoré z pútnických miest patrí k pravoslávnemu kresťanstvu? .......................................................

c) V ktorom z pútnických miest sa nachádza hrob sv. Jakuba? (42° s. g. š.)

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

14

 12.  a) V osemsmerovke vyškrtnite 14 európskych miest, v ktorých sa nachádzajú nasledovné 
kresťanské chrámy.
b) Ku každému chrámu doplňte mesto z osemsmerovky, v ktorom sa chrám nachádza.

 B H L E O N Á L I M

 A E O K O Š I  C E O

 N L N P R A H A P K

 O S D Á K U V A A A

 L I Ý M T I V E R N

 E N N N E K I Z Í O

 C K M D S U Y S Ž M

 R I E O K R A K O V

 A Ň M V A T I K Á N

 B F L O R E N C I A

Bazilika sv. Marka Santa Maria del FioreEvanjelická katedrálaMariánsky kostol Katedrála sv. Pavla

Chrám Vasilija BlaženéhoKatedrála Narodenia 
Panny Márie

Katedrála Notre-
Dame-Immaculée

Chrám sv. Víta –  ..................  Dóm sv. Alžbety –  ....................

Bazilika sv. Petra – ................  Katedrála Notre-Dame –  .............

Dóm sv. Štefana –  ...............  Sagrada Familia – ......................

c) Riešenie osemsmerovky predstavuje pojem 
zložený z jedenástich písmen. Predstavuje hnutie 
za zbližovanie a spoluprácu kresťanských cirkví.

Je to: 

d) Ktorá z uvedených stavieb sa pokladá za 
najväčší kresťanský chrám v Európe? 

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

f) Až tri z chrámov na obrázkoch pochádzajú 
z rovnakého štátu. Ktoré sú to chrámy? 
V ktorom štáte sa nachádzajú?

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

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

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

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

e) O ktorom z uvedených chrámov môžeme povedať, že:

 sa nachádza na ostrove? ..................................................................

 je pravoslávnym chrámom? .............................................................

 leží najsevernejšie?  .........................................................................

15
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Pracovný zošit – ukážková dvojstrana

Prvky učebnice 

v podobe poučky 

alebo doplnkového 

vysvetlenia.

QR kódy úlohu 

dopĺňajú alebo 

rozvíjajú. (Pre tých, 

ktorí nemajú aplikáciu 

na skenovanie QR 

kódov, ponúkame 

zoznam internetových 

adries na stiahnutie.)

 Vypracovaním 

jednotlivých 

úloh žiaci získajú 

poznatky z danej 

témy vlastnou 

samostatnou 

prácou, učiteľ môže 

byť len poradcom. 

Geografia  
pracovné zošity pre 5. - 9.  ročník ZŠ (1. – 4. roč. GOŠ)

 P. Bubelíny

Ucelená séria kvalitných pracovných zošitov, ktoré aktivizujú žiakov, 

aby vlastnou prácou na úlohách dospeli ku kompetenciám a vedomostiam.

Rozhľadený autor vnáša do diela široké spektrum kontextov 

a prierezových tém, ktoré sú podčiarknuté vysokokvalitnou grafi kou. 

Nechýba množstvo máp pripravených na mieru.

UCELENÁ 

SÉRIA

VYBRALI SME PRE VÁS
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AMERIKA

 8.  Kamaráti Suraya z mesta Kinshasa a Maxim z Viedne plánujú 

navštíviť tri svetoznáme americké vodopády na fotografiách.

a) Doplňte slová, ktoré povedala Suraya a priraďte označenia 

vodopádov k obrázkom (I., II., III.).

I. Jedny z vodopádov ležia na hraniciach Argentíny a Brazílie. 

Volajú sa ....................
........ 

II. Najvyšší vodopád spomedzi trojice má výšku 979 m. 

Je to ....................
....... vodopád.

III. Za najznámejšie severoamerické vodopády sa pokladajú 

....................
............. vodopády.

b) Opravte chybné tvrdenie Maxima.

„Vedela si, že vodopády I. vytvára rieka Parana? 

Vodopád II. sa nachádza v Guyanskej vysočine na území Venezuely. 

Vodopády z obrázka III. je vhodné navštíviť najmä v decembri, lebo 

vtedy tam začína leto.“  

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

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

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

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

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

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

c) Do ktorých hlavných miest by mali kamaráti letieť, ak by sa 

chceli čím najrýchlejšie dopraviť k zobrazeným vodopádom?         

I. A ...................
.......   II. ......

....................
......    III. ...............

...........  

d) Obaja priatelia sa stretnú v najľudnatejšom juhoamerickom mes-

te ležiacom na obratníku Kozorožca. 

Ktoré je to mesto?  ....................
....................

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

Ktorý z vodopádov pravdepodobne navštívia najskôr?  ....................
.

Vodstvo

II.

III.

I.

 9.  V mape pomenujte:

  jazerá v skupine piatich Veľkých kanadských jazier.

  vyznačené mestá ležiace na brehoch jazier. 

  a šípkou vyznačte Niagarské vodopády.

Súčasťou skupiny sú i ďalšie men-

šie jazerá (napr. Jazero svätej Klá-

ry, angl. Lake Saint Clair), ktoré 

sa zvyčajne do zoznamu Veľkých 

kanadských jazier nezaraďujú.

 10.  Odpovedzte.

  Zakreslite do mapy hranicu medzi Kanadou 

a USA prechádzajúcu jazerami. 

Cez ktoré jazero štátna hranica neprechádza?

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

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

....

  Ktoré z jazier rozdeľuje jeden zo štátov USA na dve 

časti? Ktorý je to štát?

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

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

....

Jazero
sv. Kláry
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 12.  S využitím schémy označte pri každom z tvrdení, či je prav-

divé (P) alebo nepravdivé (N).

  Nadmorská výška naprieč jazerami klesá v smere 

od západu na východ.

  Hladina najrozľahlejšieho jazera leží v najvyššej

nadmorskej výške.      

  Rieka svätého Vavrinca vyteká z jazera Ontario.  

  Najplytšie zo zobrazených jazier je Jazero sv. Kláry. 

  Hlbšie než hladina mora siahajú tri jazerá zo systému 

Veľkých kanadských jazier. 

  Rieka Niagara oddeľuje od seba dve najhlbšie jazerá.  

  Niagarské vodopády ležia na rieke Niagara medzi Erijským 

a Ontárijským jazerom. 

 11.  Doplňte do schémy maximálnu hĺbku jednotlivých jazier. 

Najhlbšie jazero systému Veľkých kanadských jazier má hĺbku 406 m. Hĺbka najvýchodnejšieho jazera 

je menšia o 162 m. Susedné jazero Ontárijského jazera je od neho plytšie až o 180 m. Horné jazero je od 

Hurónskeho hlbšie o 178 m. Hurónske a Michiganské jazero v hĺbke od seba delí 53 m. 

 14.  Preložte pojmy 

z anglického jazyka.

 Saint Lawrence River

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

......

 Lake Superior

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

......

 Niagara Falls

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

......

 15.  Horné jazero je druhým 

najväčším jazerom sveta. 

Ktoré je najrozľahlejšie jazero 

sveta?

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

...........

hĺbka

hĺbka

hĺbka

hĺbka

hĺbka

Michiganské

jazero

Ontárijské
jazero

Jazero
svätej
Kláry

Niagara (rieka)

Horné
jazero

Hurónske
jazero

Erijské jazero

hladina mora

183 m n. m.
176 m n. m. 174 m n. m. 173 m n. m. Niagarské vodopády

Rieka svätého Vavrinca

74 m n. m.

Rieka svätej Márie Rieka svätej Kláry Detroit (rieka)

 13.  a) Vytvorte logické trojice. 

(jazero – charakteristika – mesto na brehu alebo v blízkosti jazera)

A. j. Maracaibo 1. Jazero s vysokou salinitou I. Managua

B. Nikaragujské j. 2. Lagúnové jazero 
II. Maracaibo  

C. j. Titicaca 3. Najväčšie v Strednej Amerike III. La Paz 

D. Veľké soľné j. 4. Najvyššie položené splavné jazero IV. Salt Lake City

A. –  –          B. –  –          C. –  –          D. –  – 

b) Ktoré z jazier 

 leží na hranici dvoch štátov?  ...................
....................

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

 je späté so zásobami a ťažbou ropy?  ....................
....................

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

 16.  Zakrúžkujte 

pravdivé tvrdenie. 

Veľké kanadské 

jazerá sú pôvodu:

  ľadovcovo-

tektonického;

 sopečného;  

  v podstate sa 

nepokladajú

za jazerá.
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112. S využitím schémy označte pri každom z tvrdení, či je prav-

divé (P) alebo nepravdivé (N).

  Nadmorská výška naprieč jazerami klesá v smere 

od západu na východ.

  Hladina najrozľahlejšieho jazera leží v najvyššej

nadmorskej výške.     

  Rieka svätého Vavrinca vyteká z jazera Ontario.  

  Najplytšie zo zobrazených jazier je Jazero sv. Kláry. 

  Hlbšie než hladina mora siahajú tri jazerá zo systému 

Veľkých kanadských jazier. 

  Rieka Niagara oddeľuje od seba dve najhlbšie jazerá.  

  Niagarské vodopády ležia na rieke Niagara medzi Erijským 

a Ontárijským jazerom. 

111. Doplňte do schémy maximálnu hĺbku jednotlivých jazier. 

Najhlbšie jazero systému Veľkých kanadských jazier má hĺbku 406 m. Hĺbka najvýchodnejšieho jazera 

je menšia o 162 m. Susedné jazero Ontárijského jazera je od neho plytšie až o 180 m. Horné jazero je od 

Hurónskeho hlbšie o 178 m. Hurónske a Michiganské jazero v hĺbke od seba delí 53 m. 

 14.  Preložte pojmy 

z anglického jazyka.

 Saint Lawrence River

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

hĺbka

hĺbka

hĺbka

hĺbka

hĺbka

Michiganské

jazero

Ontárijské
jazero

Jazero
svätej
Kláry

Niagara (rieka)

Horné
jazero

Hurónske
jazero

Erijské jazero

hladina mora

183 m n. m.
176 m n. m. 174 m n. m. 173 m n. m. Niagarské vodopády

Rieka svätého Vavrinca

74 m n. m.

Rieka svätej Márie Rieka svätej Kláry Detroit (rieka)

113. a) Vytvorte logické trojice. 

(jazero – charakteristika – mesto na brehu alebo v blízkosti jaz

A. j. Maracaibo 1. Jazero s vysokou salinitou I. M

B. Nikaragujské j. 2. Lagúnové jazero 
II. 

C. j. Titicaca 3. Najväčšie v Strednej Amerike III

D. Veľké soľné j. 4. Najvyššie položené splavné jazero IV

A. – –          B. – –     C. –  –          D

bb)b) Ktoré z jazier 

 leží na hranici dvoch štátov?  ...................
....................

.....

 je späté so zásobami a ťažbou ropy?  ....................
............

AMERIKA

  8. Kamaráti Suraya z mesta Kinshasa a Maxim z Viedne plánujú 

navštíviť tri svetoznáme americké vodopády na fotografiách.

a) Doplňte slová, ktoré povedala Suraya a priraďte označenia 

vodopádov k obrázkom (I., II., III.).

I. Jedny z vodopádov ležia na hraniciach Argentíny a Brazílie. 

Volajú sa ....................
........

II. Najvyšší vodopád spomedzi trojice má výšku 979 m. 

Je to ....................
....... vodopád.

III. Za najznámejšie severoamerické vodopády sa pokladajú 

....................
............. vodopády.

b) Opravte chybné tvrdenie Maxima.

„Vedela si, že vodopády I. vytvára rieka Parana? 

Vodopád II. sa nachádza v Guyanskej vysočine na území Venezuely. 

Vodopády z obrázka III. je vhodné navštíviť najmä v decembri, lebo 

vtedy tam začína leto.“  

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

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

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

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

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

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

c) Do ktorých hlavných miest by mali kamaráti letieť, ak by sa 

chceli čím najrýchlejšie dopraviť k zobrazeným vodopádom?        

I. A ...................
.......   II. ......

....................
......    III. ...............

...........  

d) Obaja priatelia sa stretnú v najľudnatejšom juhoamerickom mes-

te ležiacom na obratníku Kozorožca.

Ktoré je to mesto?  ....................
....................

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

Ktorý z vodopádov pravdepodobne navštívia najskôr?  ....................
.

Vodstvo

II.

III.

I.

  9. V mape pomenujte:

  jazerá v skupine piatich Veľkých kanadských jazier.

  vyznačené mestá ležiace na brehoch jazier. 

  a šípkou vyznačte Niagarské vodopády.

Súčasťou skupiny sú i ďalšie men-

šie jazerá (napr. Jazero svätej Klá-

ry, angl. Lake Saint Clair), ktoré 

sa zvyčajne do zoznamu Veľkých 

kanadských jazier nezaraďujú.
r

  10. Odpovedzte.

  Zakreslite do mapy hranicu medzi Kanadou 

a USA prechádzajúcu jazerami. 

Cez ktoré jazero štátna hranica neprechádza?

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

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

....

  Ktoré z jazier rozdeľuje jeden zo štátov USA na dve 

časti? Ktorý je to štát?

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

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

....

Jazero
sv. Kláry
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Pri väčšine úloh žiaci pracujú 

s atlasom a rozvíjajú si aj 

medzipredmetové vzťahy 

s matematikou, dejepisom, 

slovenským a anglickým 

jazykom.
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 Ikonou Lupa sú označené 

nadstavbové úlohy, určené 

pre šikovnejších žiakov alebo 

na prípravu na geografi ckú 

olympiádu

Niektoré úlohy poskytujú 

viacero podúloh. 

Učiteľ sa rozhodne, ktoré 

z nich vypracujú jeho žiaci.

Zošit pre učiteľa
ponúka riešenia 

a námety riešení.

2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

DOPLNKOVÉ 

PRACOVNÉ LISTY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk
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........

Trnavský krajSLOVENSKO

 1.  Do mapy Trnavského kraja napíšte názvy:
a)  všetkých mestských sídel k mapovým značkám.
b)  povrchových celkov: Borská nížina, Chvojnická 

pahorkatina, Malé Karpaty, Myjavská pahorka-
tina, Podunajská nížina, Považský Inovec. 

c)  riek: Morava, Dunaj, Malý Dunaj, Váh.
d)  vodných nádrží: Gabčíkovo, Kráľová, Sĺňava.  

V mape Slovenska vyfarbite Trnavský kraj.

 4.  Doplňte rebríček piatich najľudnatejších miest Trnavského kraja pomocou indícií.
2. kúpeľné mesto     3. má „jeden deň v týždni“     4. názov podľa hlohu     5. blízko nádrže Kunov

1. Trnava 2. 3. 4. 5.

 3.  K výrobkom napíšte názvy závodov a sídel, v ktorých sa vyrábajú. Sídla podčiarknite v mape. 

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

  štátna hranica

  krajská hranica

  okresná hranica

  okresné mesto

  mesto

  obec

Smolenice

 2.  Zahraniční turisti plánujú počas prvého júlového víkendu 
navštíviť Trnavský kraj. Majú však podmienky. Chcú navštíviť 
počas jedného doobedia dve zrúcaniny hradov, jeden zámok, 
jednu jaskyňu a súčasne oceniť i krásy ľubovoľnej chránenej 
krajinnej oblasti. Zistite názvy objektov, ktoré by vyhovovali 
ich požiadavke.    

Zrúcaniny hradov: ................................................................

Zámok: .................................................................................

Jaskyňa:  ...............................................................................

CHKO: ..................................................................................

Piešťany Dunajská Streda Hlohovec Senica

PSA Peugeot Citroën

Trnava

Sedita 

Sereď

Chemolak 

Smolenice

Grafobal 

Skalica

Korlátka, Ostrý Kameň

Smolenický

Driny

Malé Karpaty

Trnava

Leopoldov

Piešťany

Vrbové

Senica

Skalica
Holíč

Gbely

Šaštín-Stráže

Sereď

Galanta

Sládkovičovo

Šamorín
Dunajská Streda

Gabčíkovo

Veľký Meder

Hlohovec

Malý Dunaj

Dunaj

Vá
h

Gabčíkovo

Kráľová

Sĺňava

M
or

av
a

Borská nížina

Chvojnická
pahorkatina

Myjavská
pahorkatina

Malé
Karpaty

Považský 
Inovec

Podunajská 
nížina
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k Superior

Trnavský krajSLOVENSKO

1. Do mapy Trnavského kraja napíšte názvy:
a)  všetkých mestských sídel k mapovým značkám.
b)  povrchových celkov: Borská nížina, Chvojnická 

pahorkatina, Malé Karpaty, Myjavská pahorka-
tina, Podunajská nížina, Považský Inovec. 

c)  riek: Morava, Dunaj, Malý Dunaj, Váh.
d)  vodných nádrží: Gabčíkovo, Kráľová, Sĺňava. 

V mape Slovenska vyfarbite Trnavský kraj.

4. Doplňte rebríček piatich najľudnatejších miest Trnavského kraja pomocou indícií.
2. kúpeľné mesto     3. má „jeden deň v týždni“     4. názov podľa hlohu     5. blízko nádrže Kunov

1. Trnava 2.

3. K výrobkom napíšte názvy závodov a sídel, v ktorých sa vyrábajú. Sídla podčiarknite v mape. 

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

Závod

Sídlo

 štátna hranica

 krajská hranica

 okresná hranica

okresné mesto

  mesto

 obec

SmolenicSmolenicolenicee

 2. Zahraniční turisti plánujú počas prvého júlového víkendu 
navštíviť Trnavský kraj. Majú však podmienky. Chcú navštíviť 
počas jedného doobedia dve zrúcaniny hradov, jeden zámok,
jednu jaskyňu a súčasne oceniť i krásy ľubovoľnej chránenej 
krajinnej oblasti. Zistite názvy objektov, ktoré by vyhovovali
ich požiadavke.    

Zrúcaniny hradov: ................................................................

Zámok: .................................................................................

Jaskyňa: ...............................................................................

CHKO: ..................................................................................
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Hľadáme pre vás to najlepšie! 

www. e-orbispictus.sk 

 Metodiky k vybraným titulom.

 Ukážky častí pracovných zošitov, úlohy, mapy, testy, prezentácie, 

online semináre.

 Videonahrávky, audionahrávky.

 Bonusové materiály pre učiteľov.

 Doplnkové materiály sú redakčne a odborne posúdené.

 Materiály pre žiakov so ŠVVP k vybraným titulom.
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www.orbispictus.sk

Prvoradou snahou KLUBU Orbis Pictus Istropolitana je robiť 

maximum pre kvalitu učebníc a iných didaktických pomôcok 

a ich dostupnosť.

S potešením môžeme konštatovať, že po piatich rokoch existencie 

KLUBU jeho výhody využíva viac ako 750 škôl z celého Slovenska 

a v nich množstvo pedagógov presvedčených o tom, že práve 

odbornosťou a kvalitou svojej práce prispievajú k zvýšeniu úrovne 

vzdelávania na Slovensku. Aj v roku 2019 chceme tento vzájomný 

proces naďalej vylepšovať reagovaním na aktuálnu situáciu 

vo vzdelávaní na Slovensku a na mnohé vaše konštruktívne podnety.

Ako zistím, či moja škola je členom KLUBU?
Školy, ktoré splnili podmienky na členstvo, sú uvedené v aktuálnom 

zozname členov na www.orbispictus.sk v sekcii KLUB. 

Hneď po splnení podmienok zasielame škole e−mailom oznámenie 

o členstve spolu s ID kódom, ktorý umožňuje nákup cez e−shop 

za klubové ceny. Po prihlásení sa týmto identifi kačným kódom 

v e−shope sa automaticky zobrazujú klubové ceny. Informáciu 

o členstve v KLUBE nájdu školy aj v hlavičke faktúry alebo 

dodacieho listu.

Aké výhody členstvo v KLUBE prináša?
Okrem doterajších bonusov škola získa:

 nižšie ceny pri celoročnom objednávaní;

 nižšie ceny pri pravidelnej akcii PREDPLATNÉ, ktorá prebieha 

každoročne od 1. 1. do 15. 3.;

 množstvo užitočných informácií a voľne stiahnuteľných 

didaktických pomôcok, kapitol učebníc a nových metodických 

príručiek v elektronickej forme.

Čo ak škola ešte nie je v KLUBE?
Škola sa môže stať členom KLUBU niekoľkými spôsobmi.

1.  Na základe obratu za predchádzajúci kalendárny rok: 

základné školy 1. a 4. ročník: 250 eur, ostatné školy: 700 eur.

2.  Ak sa škola aktívne zapojí do organizácie metodického 

(alebo propagačného) seminára vydavateľstva, ktorého sa 

zúčastní aspoň 30 učiteľov.

3.   Ak škola poskytne  15 originálnych didaktických materiálov 

(pracovné listy, písomky, tajničky, hlavolamy, hry…) 

k trom rôznym predmetom vzťahujúcim sa na publikácie 

vydavateľstva.

Balíčky 
šetria vaše peniaze,
sú stále obľúbenejšie

Vytvorte si vlastný balíček 

v e-shope na www.orbispictus.sk

Akcia Vytvor si vlastný balíček je po štyroch 

rokoch medzi učiteľmi stále obľúbenejšia. 

V minulom roku bola už viac ako polovica 

objednávok realizovaná prostredníctvom 

balíčkov, vďaka čomu školy ušetrili desaťtisíce 

eur. Balíčky si môžete vytvoriť jednoducho 

v e-shope na www.orbispictus.sk.

Tri pravidlá pri 
tvorbe balíčkov:

1.  Balíček si môže vytvoriť škola 

len v e−shope minimálne z troch 

rôznych titulov. Maximálny počet 

titulov je neobmedzený.

2.  Minimálny počet kusov z jedného 

titulu je 5. Maximálny počet kusov 

je tiež neobmedzený. Balíček môže 

obsahovať učebnice a pracovné zošity 

z rôznych predmetov a ročníkov.

3.  Počet kusov z každého titulu 

v balíčku musí byť rovnaký. 

Pri tituloch, ktoré je možné nakupovať 

v balíčkoch, je tlačidlo [Do balíčka].

DÔLEŽITÉ!
Pri balíčkoch získavate rovnaké bonusy 

ako pri objednávaní bežným spôsobom. 

Ak ste si objednali tovar v balíčkoch, 

po fyzickom vystavení faktúry už nie je 

možné do nej zasahovať. Pri balíčkoch nemôže 

byť objednávka rozdelená na viac faktúr.

Byť členom 
nášho KLUBU 
sa vyplatí



V prípade 

akýchkoľvek 

otázok nás 

kontaktujte na tel. č. 

02/48 25 22 10
Viac informácií na 

www.orbispictus.sk

Ako objednávať
Na zrealizovanie objednávky máte v našom vydavateľstve niekoľko možností. 

Zvážte, ktorá je pre vás najdostupnejšia a najpohodlnejšia.

 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 

Objednávací list
Bežné ceny platné pre rok 2019
Platíte po dodaní tovaru.

Vyplňte Objednávací list (stĺpec Bežné ceny) 

a odošlite. Faktúru a poštovú poukážku 

dostanete v balíku spolu s tovarom. Uhradíte 

ju poštovou poukážkou alebo prevodom 

na účet SK95 1100 0000 0026 2102 3669.

Variabilný symbol: číslo faktúry.

Predplatné od 1. 1. do 15. 3. 
(1. ročník ZŠ do 30. 4.)
Platíte pred odoslaním objednávky.

Vyplňte Objednávací list (stĺpec Predplatné) 

a výslednú sumu uhraďte poštovou

poukážkou alebo prevodom na účet

SK95 1100 0000 0026 2102 3669.

Variabilný symbol: IČO školy. 

Ústrižok poukážky alebo kópiu 

prevodného príkazu prilepte na 

Objednávací list a odošlite.

Vyplnený Objednávací list 
môžete poslať:

  poštou: Orbis Pictus Istropolitana, 

Hrachová 34, 821 05 Bratislava

  e−mailom: odbyt@orbispictus.sk

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

O r b i s P i c t u s  I s t r o p o l i t a n a

novinky 
za uvádzacie 

ceny!

Všetky Internet – www.orbispictus.sk
Výhody objednávania cez internet:

  objednávate najrýchlejšie a najlacnejšie

  ihneď vidíte cenu objednávky

  máte prehľad o všetkých získaných bonusoch

  môžete si vytvoriť vlastný balíček

  potvrdenie objednávky a informácie o nej  

dostávate priamo do e−mailu

1.  Prihláste sa
Prihláste sa do svojho osobného konta. Ak neviete meno a heslo, 

uveďte email, pod ktorým ste sa registrovali. Cez tento email si môžete 

nechať vygenerovať nové heslo – použite funkciu [ Zabudli ste heslo? ] . 

Ak si nepamätáte registračný email, prosím,  kontaktujte podporu predaja 

tel. (02) 48 25 22 10. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte registračný formulár.

2.  Vyberte si tituly
Po prihlásení vidíte ceny platné pre vašu školu. 

Vyberte si tovar a vložte ho do košíka. 

Tovar môžete do košíka vložiť priamo zo zoznamu tovarov alebo 

aj z detailu titulu vyplnením počtu kusov a tlačidlom [ Pridať do košíka ]. 

Po kliknutí na ikonu košíka v hornom menu uvidíte prehľad titulov, 

ktoré ste vložili do nákupného košíka. Môžete upravovať počet kusov tovaru, 

prípadne sa vrátiť do prehľadu titulov a pokračovať v nákupe. 

Ak nechcete v objednávke spraviť žiadnu zmenu, stlačte [ Skontrolovať a objednať  ].

3.  Fakturačné údaje a doručovacia adresa
 V ďalšom kroku skontrolujte fakturačné údaje a doručovaciu adresu.

4.  Vyberte si spôsob platby
 internetbanking vo VÚB alebo TB – platíte ihneď pri realizovaní objednávky;

 CardPay – platíte ihneď pri realizovaní objednávky. Túto formu použite, ak vlastníte 

platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club;

  PREDFAKTÚRA – PLATBA VOPRED (Po vyplnení kontaktných údajov 

a potvrdení objednávky máte možnosť vytlačiť si predfaktúru. 

Ak predfaktúru neuhradíte do 15. 3., vaša objednávka 

bude vyexpedovaná za bežné ceny.)

  BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁŽKOU 

(Táto možnosť sa zobrazuje od 16. 3.)

5. Potvrdenie a odoslanie objednávky
V poslednom kroku uvidíte súhrn objednávky a potvrdzovacie tlačidlo.

Ak je všetko v poriadku, kliknite na [ Objednať ].

Bežné ceny platné pre rok 2019
Po 15. 3. platíte po dodaní tovaru. Faktúru a poštovú poukážku dostanete 

v balíku spolu s tovarom. Uhradíte ju poštovou poukážkou alebo prevodom 

na účet SK95 1100 0000 0026 2102 3669. Variabilný symbol: číslo faktúry.

Predplatné od 1. 1. do 15. 3. (1. ročník ZŠ do 30. 4.)
Ak si objednáte a zaplatíte najneskôr do 15. 3., zadajte ako variabilny symbol 

číslo objednavky/predfaktúry (inak nebude možné identifi kovať platbu).


