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Výuka čo najE-fektívnejšie

        E-učebnice                  od ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA Licencia
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učebnici
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Ovládací panel s nástrojmi 

na priame narábanie s učebnicou
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zariadeniami

Intuitívna 
navigácia

Možnosť zobraziť 

správne riešenia
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  INTERAKTÍVNA VRSTVA 
PRIBALENÁ KU KAŽDEJ 
ZAKÚPENEJ TLAČENEJ 
UČEBNICI. 

  Žiadne nové aplikácie, 
ale e-učebnice priamo 
vo vašom obľúbenom 
webovom prehliadači.

  Použiteľné v PC, 
v tablete, telefóne 
alebo na interaktívnej tabuli.

  Jednoduché ovládanie 
myšou, perom alebo prstom.

  Prispôsobené verzie 
pre žiakov a pre učiteľov.

Tvorme spolu 
učebnice 
pre 21. storočie!
Predstavte si vzdelávanie, 
ktoré žiakov baví. 
Predstavte si vzdelávanie, 
ktoré baví aj vás.

www.orbispictus.sk

Sledujte

Interaktívne 
cvičenia
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EDIČNÝ KATALÓG 2022

zadarmo

Šlabikár 
pre 1. ročník ZŠ

 L. Virgovičová, Z. Virgovičová-Leetz

Obľúbený a osvedčený šlabikár 

od L. Virgovičovej je zárukou úspešného 

osvojenia si elementárneho čítania 

a písania.

Keďže šlabikár je prvá skutočná kniha 

v živote žiaka, záleží nám na jeho 

modernom vzhľade, kvalitných textoch 

a príjemnom zážitku pri práci s ním.

Šlabikár obsahuje okrem tradičných 

úloh aj rôzne inovatívne prvky, ktoré 

spolu s bohato ilustrovanými stranami 

pomáhajú rozvíjať komunikačné 

schopnosti žiaka.

ZÍSKATE

Šlabikár podporuje poznávacie schopnosti, 

spontánnosť a zvedavosť. Učiteľovi 

nepredpisuje, ale ponúka formy práce 

na dosiahnutie vyučovacích cieľov bez stresu 

a tak, aby každý žiak zažil pocit úspechu.

Rozdelenie úloh na základné a rozširujúce 

umožňuje diferencované vyučovanie.

Prípravná časť výrazne stimuluje sociálno-

-komunikačné schopnosti žiakov. Šlabikár 

kladie dôraz na čítanie s porozumením 

a rozvoj schopnosti argumentovať.

Proces učenia dopĺňajú rôzne praktické 

činnosti žiakov (kreslenie, vyfarbovanie 

či vlepovanie).

Hra, ako najprirodzenejšia činnosť dieťaťa, 

a jej prepojenie s detskými záujmami 

je základom aktivít. Podporujeme zážitkové 

učenie a zvedavosť žiakov.
Strana so základným u ivom
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( udová)

(Elena Štefanovi ová)

82 Pracovná strana

 Ko ko z týchto slov nájdeš v texte?

83Pracovvná straana

KKo ko z týchto slov nájdeš v texte?

8833Strana so základným u ivom
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t

( udová)

(Elena Štefanovi ová)

82

Nálepky pre žiaka Pochvala pre žiakaObrázky a slabiky pre žiaka

Meno:  

Trieda:  Školský rok:  

Škola:  

triedna u ite ka/triedny u ite
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Obrázky slabikya

Vystrihovacie kartičky sú pomôckou
pri vyvodzovaní a precvičovaní učiva

v rôznych častiach hodiny pri práci s jednoduchšími i náročnejšími slovami
a vetami.

Slabiky a slová nasledujú v poradí, v ktorom ich žiaci preberajú v šlabikári.
Jednu sériu kartičiek tvoria obrázky a slabiky tej istej farby.
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Pokyny
na druhej

strane.
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Súvisiace tituly k šlabikáru

Moje prvé čiary
Blok prípravných cvikov k šlabikáru slúži 

na rozcvičenie jemnej motoriky rúk a očí 

v prípravnom období. Dôležitá pomôcka 

na propedeutiku písania. V súlade so ŠVP.

Písmenká – moji kamaráti
Šesť písaniek s predtlačou k šlabikáru. Súbor obsahuje štandardné tvary písmen 

malej a veľkej abecedy, problémové úlohy, kaligrafi cké obrázky, možnosť 

obrázkového hodnotenia a motivovania. Novinkou sú pomocné linajky.

Za každých
15 kusov titulu 

Šlabikár 1. časť dostanete 
maňušku, Víkendový 

denník, CD a Karty pre učiteľa

zadarmo

pre 1. ro ník ZŠ

Vík  ndový
denník

Škola:

Trieda:

Víkendový denník
MIMOV Víkendový denník umožňuje deťom 

vziať MIMA na víkend domov. Do denníka 

môžu žiaci nakresliť alebo zapísať svoje 

víkendové dobrodružstvá s MIMOM. e

eľ

e

eľa

Karty 

pre učiteľa

ty

ľa

Čítaj s Mimom
Pracovný zošit prepojený 

so šlabikárom 

na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti.

Píš s Mimom
Pracovný zošit 

na precvičovanie písania. 

Vhodný k písankám 

Písmenká – moji kamaráti.

Vystrihovacie kocky
8 papierových kociek 

s písmenami aj 

obrázkami na hravé 

tvorenie slov a viet.

aj

 hravé

a viet. A
EO U
I
m

Interaktívne CD
Nové multimediálne CD 

s hravými a úplne novými 

úlohami pre použitie 

na interaktívnej tabuli. Pr
ipr

av
uj e

m
e

PÔVODNÉ 

METODICKÉ POZNÁMKY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ
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Šlabikár 
pre 1. ročník ZŠ

 K. Štefeková, R. Culková

Šlabikár pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu 

v prípravnom a šlabikárovom období. 

Jeho úlohou je naučiť dieťa rozlišovať písmená 

a sprostredkovať základy čitateľskej gramotnosti.

Okolo každej dvojstrany sa nachádza súbor nápovedných 

obrázkov, ktorý už od začiatku umožňuje deťom 

jednoduchšie osvojovanie si písmen a poskytuje možnosť 

stretávať sa ihneď so všetkými písmenami. Žiaci poznávajú 

písmená prostredníctvom sluchového rozlišovania hlások 

na začiatku slova. Šlabikár obsahuje zmysluplné a veku 

primerané texty a príbehy, ktoré vzbudzujú zvedavosť žiaka 

a nútia ho prečítať ich a dozvedieť sa koniec. 

V celom šlabikári sú zaradené cielené, často zábavné 

didaktické hry, ktoré podporujú čítanie s porozumením. 

Na vyhradených stranách s písanými textami má žiak 

možnosť systematicky pracovať s písaným písmom. 

V spodnej časti každej strany prípravného obdobia 

je krátka metodická informácia určená učiteľovi. 

Šlabikár bol v spolupráci so ŠPÚ experimentálne 

overený na celoslovenskej vzorke žiakov.

53
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MALÁ JULA

Jula je malá. 
Má malú misu.
Ela, misa je malá.

Jula, máme salámu? 
 Máme salámu i sóju.
 Ela, Jula a ja jeme salámu a .

MAMA VARÍ.  JULA A ELA SÚ VESELÉ.

P O Z R I T E  S A ,  Č O  U Ž  V I E M
Vyber k obrázkom správne slovo. Označ ho farbičkou
alebo značkou.

VODA

MACO

MASLO

MISKA

KOPEC

MAČKA

SALÁMA

SAMA

LAVICA

VATA

VÁZA

MESTO

LOPATA

SEKERA

LATA

Skús prečítať aj tieto vety.

F f

E e

52

Dž dž

Dz dz

Ď ď

D d

Č č

C c

B b

A a

G g H h Ch ch I i Y y J j K k

1 Pred písmeno U dopíš rôzne písmená podľa diktovania. 
Slabiky prečítaj.

U u Ú ú

2

V hre Šašovinky postupujeme podľa MP.

Š A Š O V I N K Y – V školskej taške mám...

 sovu mapu kozu osu pivo

 pílu kosu misu laso leva

 víno sito seno páva lano

 kašu pero zajaca salámu lavicu

 lasicu semená perinu žirafu pijavicu

U

U

U U U U

UUUU

Ju lu sú 
milú silu jamu

LLL l Ľ ľ M m N n Ň ň O o RRRR rrrr

SSS ssss

ŠŠŠ šššš

PP pppp

3

MMMMALÁ JULA

JJJuula je malá.
MMMMá malú misu.
EEEEla, misa je malá.

Jula, máme salámu?
 Máme salámu i sóju
 Ela, Jula a ja jeme s

MMMMAMA VARÍ. JULA A

P O Z R I T E  S A ,  Č O  U Ž  V
Vyber k obrázkom správne slo
alebo značkou.

SALÁ

SAM

LAVAA

VATAAA

VÁZA

MESTO

LOPATAAA

SEKERA

LATAAA

SSSkkkús prečítať aj tieto vety.

F f

E e

52

Dž džž

Dz dz

Ď ď

D d

Č čČ

C c

B b

A a

G g H h Ch ch Y yI i JJ jj KKK kk

1 Pred písmeno U dopíš rôzne písmená podľa dikttoovannia.
Slabiky prečítaj.

U u Ú ú

2

V hre Šašovinky postupujeme podľa MP.

Š A Š O V I N K Y – V školskej taške mám...

sovu mapuu kozu osu ppi ovo

pílu kosuu misu laso lee ava

 víno sito seno páva laa onno

kašu peroo zajaca salá u lammu vvi uuucc

lasicu semenná perinu žira u pifuu jaii viaa cuc

U

U

U U U UUU

UUUUUU

Ju lu sú 
milú silu jaamu

Čítanka 
Čitateľsky zaujímavá 

a výtvarne príťažlivá. 

Nadväzuje na šlabikár, 

obsahuje sériu úloh 

na rozšírenie 

čitateľských zručností, 

čítanie s porozumením 

a vnímanie textu 

ako zdroja informácií. 

+ Abeceda

5533

ŠŠŠ šššš

TTTT tttttttT tTTT

ŤŤŤŤ ťťťť

VVVVV vvvv

ZZZ zzzz

ŽŽŽ žžžž

XXX xxxx

UU uu

?
u.
salááámu a ..

A ELLLAA SÚ VESELLLÉ.
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ovo. Ozznnačč ho farbičkou

VOOODAA

MMAAACOOAA

MAASSLOO

MISKA

KOPEC

MAČKAA

ÁMA

MA

VICA

pre prvý ročník 
základných škôl
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1. časťpre prvý roččččččččččččnnnnnnnnnnnnníííííííííííííkkk
základných škôl
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Metodické poznámky 
k šlabikáru, písankám a čítanke 
Komplexný návod s komentármi k jednotlivým stranám, 

časovo-tematický plán práce, množstvo kopírovateľných príloh.

Multimediálne CD k šlabikáru 
 P. Pallo

K šlabikáru patrí interaktívne CD s úlohami a didaktickými hrami 

zahŕňajúcimi aj činnosti, ktoré sa nedajú priamo realizovať v šlabikári, ale 

pritom výrazne pomáhajú deťom pochopiť princíp čítania. S interaktívnym 

šlabikárom môžete pracovať aj na interaktívnej tabuli alebo na tablete. 

Písanka pre 1. ročník
 K. Štefeková, R. Culková

Samostatná písanka 

na precvičovanie tvarov 

písma podľa výberu učiteľa. 

Je rozdelená na dve časti. 

Odporúča sa na fi xáciu 

tlačených a písaných písmen.
Čítanie v 1. ročníku ZŠ

 K. Štefeková, Z. Takáčová

Pracovný zošit Čítanie v 1. ročníku 

ZŠ patrí k súvisiacim titulom 

šlabikára autoriek K. Štefekovej 

a R. Culkovej. Svojou koncepciou 

a metodikou nácviku čítania naň 

plynulo nadväzuje.

Zošit slúži ako pomocník na hlbšie 

spoznávanie písmen a precvičovanie 

čítania v šlabikárovom období. 

Žiakom i učiteľovi sú k dispozícii 

rôznorodé úlohy, ktoré podnecujú 

deti k učeniu sa prostredníctvom 

vlastného hľadania, pozorovania, 

porovnávania a pokusov. 

Významnou mierou podnecujú 

žiakov k samostatnej práci.

Maňuška šašo 
predstavuje postavičku, 

ktorá sprevádza žiakov 

počas celého školského 

roka pri nácviku čítania 

a písania v šlabikári 

K. Štefekovej 

a R. Cul kovej. Učiteľ 

ju môže využiť 

na dramatizáciu 

a motiváciu pri práci 

so šlabikárom 

aj s interaktívnym 

CD, kde je táto 

postavička 

aj ozvučená.

Písanie v 1. ročníku ZŠ
 K. Štefeková, R. Culková

Päť písaniek so štandardizovaným písmom 

a pomocnou lineatúrou, ktoré komplexne 

pokrývajú písanie v prípravnom, šlabikárovom 

a čítankovom období. Nácvik písmen a spojov

 je prepojený s nápovednými obrázkami 

a množstvom úloh. V súlade so ŠVP.

Súvisiace tituly k šlabikáru

e

ym

Za každých

15 kusov titulu 
Šlabikár 1. časť dostanete 
CD, Nápovedné obrázky 

a maňušku

zadarmo

Z k ždý h

METODICKÉ 

POZNÁMKY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

Nápovedné obrázky
k šlabikáru

 K. Štefeková

Súbor nápovedných obrázkov 

na kartónovom papieri. Každý list 

obsahuje nápovedný obrázok zo šlabikára 

a vzor tlačeného a písaného písmena.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ
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Moje písmená,
             slová, vety  
pre 2. – 4. ročník ZŠ

 Ľ. Nguyenová Anhová

Písať sa dá všade a o všetkom. 
Písanie nie je iba o krasopise, o drile správnych 

spojov písmen či o diktátoch. A už vôbec sa nemusí 

viazať výlučne na slovenský jazyk. Dajme žiakom 

možnosť objaviť v pútavých témach priestor 

na sebavyjadrenie a vlastný názor a zároveň 

si precvičiť zručnosť písania s nadšeným 

odhodlaním!

Zošity Moje písmená, slová, vety sú úzko prepojené 

nielen s učivom slovenského jazyka, ale aj s inými 

predmetmi a prierezovými témami. Pracovný 

zošit preto nemusia žiaci používať výhradne 

na hodinách slovenčiny, čo učiteľovi umožní 

väčšiu fl exibilitu.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ

Na druhej strane zošita žiaci 

nájdu samostatný priestor 

na precvičovanie písania 

písmen, spojov, slov a viet.

Tajné úlohy s piktogramom zámky sú prepojené 

s etickou výchovou. Žiaci v nich vyjadrujú svoje pocity 

a myšlienky, ktoré si môžu prelepiť, aby ostali v tajnosti.

Cvičenia zamerané nielen 

na prácu s textom, ale aj 

s obrazovým materiálom.

Úvodné texty zamerané na vnútorný svet dvoch 

hlavných postáv – druhákov Mateja a Hanky. Texty 

uvedú žiakov do témy kapitoly a pomôžu im spoznať 

množstvo nových javov z reálneho sveta. 

Množstvo úloh zameraných 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

logického myslenia a slovnej zásoby.

Rôznorodosť úloh ponúka priestor 

na medzipredmetové prepojenie 

či rôznu formu práce na hodine.

PRIPRAVUJEME



9Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí www.e-orbispictus.sk

Budúcimprvákom k zápisu

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

pre 1. ro ník ZŠ2
as

pre 1. ro ník ZŠ

Vík  ndový
denník

Škola:

Trieda:

pre 1.  ročník základných škôl
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 POŠTOVNÉ A BALNÉ 
NEPLATÍTE 

1.
STUPEŇ

✃
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Zbierka 
úloh
pre prvý 
ročník
základných 
škôl

PRACOVNÝ
ZOŠIT
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Škola

Trieda
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PZobalka.indd   1 15.05.17   23:06

1Matematika
pre prvý roèník ZŠ

2.diel

V. Repáš – I. Jančiarová

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

1Matematika
pre prvý roèník ZŠ

1.diel

V. Repáš – I. Jančiarová

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

Èísielkový
domèek

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

Písanka
s predtlačou
na nácvik
písania číslic

 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 

Dana Kovárová
Alena KurtulíkováZvládnime   

    Lahko a hravo nielen´

O
D

PO
RÚČAME

K 
PR

VO
UKE

Pravo-lava orientacia_zosit B5_170 x 235mm_DUO_2017_OK.indd   36-37 24. 7. 2017   9:59:19

✃
Budúcimprvákom k zápisu

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1
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Rozlišovacie znamienka | dĺžeň, mäkčeň

| Mačatá

| Čert

| Kráľovná

počet výskytov: 9 | slov: 21 | viet: 6

počet výskytov: 11 | slov: 23 | viet: 5

počet výskytov: 24 | slov: 21 | viet: 5

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň
6

Dobrá správa. Susedova mačka má mačatá. 

Rovno osem. Stalo sa to skoro ráno. Jedno nám 

ujo podaruje. Brat mu dá meno. 

Čert je také malé čudo. Behá sem a tam. Dudre 

ako dudroš. Každá práca mu je na ťarchu. Obáva sa 

o svoj chvost. 

Mladá kráľovná sadá na trón. Jej zlatá róba je nová 

móda. Skutočná nádhera. Kráľa núkajú dúškom 

nápoja. Práve začala svadobná zábava.

| Hladoši

| Krtkovia

| Kôlňa

počet výskytov: 4 | slov: 28 | viet: 9

počet výskytov: 5 | slov: 27 | viet: 4

počet výskytov: 7 | slov: 28 | viet: 5

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň, vokáň

Rozlišovacie znamienka | vokáň

7

Stôl. Na stole dva hrnce. A tam tvoje obľúbené 

jedlo. Tá lahodná vôňa ťa láka. Zvládaš to dobre. 

Čakáš. Tu pomôže iba pevná vôľa. Mama to pozná. 

Hladoši. 

Dvom krtkom sa naša pôda zdá dobrá. Od rána 

mama zakopáva o mnoho stôp ich nočnej práce. 

Už ostala celá iba jedna kôpka. Mal som dôjsť skôr.  

Kôlňa môjho starkého je ako stvorená na rôzne 

práce. Má tam svoju tajnú komôrku. Pod oknom 

je stôl. Môže na ňom pracovať. Vôňa dreva potom 

opanuje kraj okolo.

 Ak sa v diktáte nachádza také vyjadrenie, pri ktorom u dieťaťa 
predpokladáme neporozumenie (napr. veta o stopách nočnej práce krtkov), 
je potrebné ešte pred diktovaním venovať osobitnú pozornosť objasneniu 
významov (pozri podkapitolu 3.1.5).

 Slovné spojenie pod oknom treba najprv prečítať splývavo, spolu, 
potom slová pod a oknom diktovať osobitne, no so zachovaním zvukovej 
podoby zo splývavej výslovnosti, čiže čítať [pod], nie [pot].

Rozlišovacie znamienka | dĺžeň, mäkčeň

| Mačatá

| Čert

| Kráľovná

počet výskytov: 9 | slovv: 2211 | vieet: 66

počet výskytov: 11 | slovv: 233 | vieet: 55

počet výskytov: 24 | slovv: 2211 | vieet: 55

Osvojené javy: dĺžeň, mäkčeň
6

Dobrá správa. Susedova mačka má mačatá. 

Rovno osem. Stalo sa to skoro ráno. Jedno nnáám

ujo podaruje. Brat mu dá meno. 

Čert je také malé čudo. Behá sem a tam. Duuddrre 

ako dudroš. Každá práca mu je na ťarchu. OObbávaa saaa

o svoj chvost. 

Mladá kráľovná sadá na trón. Jej zlatá róba jee noová 

móda. Skutočná nádhera. Kráľa núkajú dúšškooom 

nápoja. Práve začala svadobná zábava.

| Hladoši

| Krtkovia

| Kôlňa

počet výskytov: 4 | sloov: 288 | vieett: 99

počet výskytov:: 5 | slloov: 277 | vieett: 44

počet výskytov:: 7 | sloov: 288 | vieett: 55

Osvojené javy: dĺžžeň, mmääkčeň, vvokáň

Rozlišovacie znamiennkka | vvoookkáááňňň

77

Stôl. Na stole dva hrnce. A tam tvoje obľľúúbbeenééé

jedlo. Tá lahodná vôňa ťa láka. Zvládaš to doobbrre.

Čakáš. Tu pomôže iba pevná vôľa. Mamaa to poooznnnná.

Hladoši.

Dvom krtkom sa naša pôda zdá dobrá. OOddd ráánnnaa 

mama zakopáva o mnoho stôp ich nočneej prrácce. 

Už ostala celá iba jedna kôpka. Mal som dddôjsťť sskôôôôrr..  

Kôlňa môjho starkého je ako stvorená naa rrôzznnnee 

práce. Má tam svoju tajnú komôrku. Podd ookknooom

je stôl. Môže na ňom pracovať. Vôňa dreevvaa ppoottommmm 

opanuje kraj okolo.

Ak sa v diktáte nachádza také vyjadrenie, pri ktorom u dieťťaaťa 
predpokladáme neporozumenie (napr. veta o stopách nočneej ppprácce kkkrttkooovvv), 
je potrebné ešte pred diktovaním venovať osobitnú pozornosť objaasnnneeniuuu 
významov (pozri podkapitolu 3.1.5).

Slovné spojenie pod oknom treba najprv prečítať splývavvo, sspoolu,,
potom slová pod a oknom diktovať osobitne, no so zachovannímmm zvvukkoovvej 
podoby zo splývavej výslovnosti, čiže čítať [pod], nie [pot].

Spravodlivé diktáty 
pre 2. – 4. ročník ZŠ 

 M. Klimovič

Čím je séria 
Spravodlivé diktáty 
výnimočná?

 Diktáty sú rozčlenené podľa 

rozsahu, náročnosti a témy.

 Náročnosť diktátov je grafi cky 

označená podľa výskytu 

precvičovaného pravopisného 

javu v diktáte.

 Zo súboru textov si môže učiteľ 

alebo rodič voliť primeraný text 

k príslušným vzdelávacím 

potrebám a aktuálnym 

možnostiam žiaka.
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PRIPRAVUJEME

11
Typy nácvičných diktátov s ukážkami

3. Pozornosť dieťaťa presunieme na slová s vokáňom. Dieťa slová číta, 

vysvetľuje ich význam a tiež uvádza to, aké znamienko sa v nich píše.

4. Text zakryjeme a diktujeme.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s predlohou. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný pre rôzne zamera-

nia diktátov v príručke. Ťaží zo zrakovej aj sluchovej názornosti. 

Komentovaný diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na krátke a dlhé samohlásky)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom diktátu podľa odporúčaní v pod-

kapitole 3.1.5. Pri alternatíve so zatajením témy textu prečítame celý 

diktát. 

2. Dieťa text pozorne počúva, reaguje najprv na obsah textu, na otázky, 

ktoré mu kladieme, aby sme sa uistili, že rozumie tomu, čo si práve 

vypočulo.

3. Upriamime pozornosť na pravopisné javy, ktoré text obsahuje. Tu ide  

o dlhé a krátke samohlásky. Čítame diktát vetu po vete a dieťa nahlas 

komentuje, ako sa slovo píše. Primárne sa môžeme sústrediť na ten 

jav, na ktorý je diktát zameraný, ale pozornosť môžeme venovať aj 

ostatným doposiaľ osvojeným javom. Napr. v prvej a druhej vete po-

rovná význam a písanie slov máme a mame. V predposlednej a posled-

nej vete dieťa vysvetlí význam slov hráčka a hračka. Zároveň uvedie, 

kde sa píše dĺžeň. Vety napíše. Pri vysvetľovaní významu a pravopisu 

slov vychádza z kontextu.

4. Takto dieťa píše vetu za vetou celý diktát a nahlas komentuje význam 

aj pravopis.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný najmä pre tie pra-

vopisné javy, ktoré vyžadujú primárne sluchovú názornosť. Ide o javy,  

v ktorých výslovnosť slova buď napovedá jeho pravopis (rozlišovacie 

znamienka, krátke a dlhé samohlásky), alebo naopak, slovo sa inak vy-

slovuje a inak píše (písanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li). 

Metodické odporúčania k diktátom

44

Máme doma novú stolovú hru. Pozdáva sa aj mame. Panákom sa 

treba dostať zo zeleného poľa do červeného. Mama je dobrá hráčka. 

Pre ňu je to hračka.

Typy nácvičných diktátov s ukážkami

Zrakový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie dvojhlások)

1. Dieťa si prečíta text diktátu. 

2. Kladieme mu otázky na porozumenie textu (pozri podkap. 3.1.5), aby 

sme sa uistili, že obsahu textu a jednotlivým slovám dobre rozumie.

3. Na podporenie zrakového vnímania precvičovaného javu môžeme 

dieťa požiadať podčiarknuť (alebo farebne zvýrazniť) v texte všetky 

slová, v ktorých je dvojhláska. Získame tak informáciu o tom, či dieťa 

tento jav vôbec registruje. (Farebne zvýrazniť môže dieťa aj tie slová  

jedla, schovávajú, v ktorých sa nachádzajú časti je alebo jú. Toto ozna-

čenie by mohlo pomôcť dieťaťu všimnúť si odlišný pravopis.)

4. Zakryjeme text diktátu a diktujeme dieťaťu.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s predlohou. 

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je efektívny najmä pre mož-

nosť fixovať precvičovaný pravopisný jav zrakom, prípadne je vhodný 

pre tie javy, ktoré opakovane spôsobujú žiakovi problém. Využiť sa dá 

aj vtedy, keď už nie je potrebné hlasné komentovanie, ale stačí uistenie 

podčiarknutím, že žiak už jav rozpoznáva. Výhodný je tento typ diktátu 

aj z iného dôvodu. Umožňuje totiž dospelému problém u dieťaťa s ne-

registrovaním daného javu postrehnúť už skôr, pri vyznačovaní precvi-

čovaného javu v kroku 3, ako až pri samotnom písaní. Takto je možné 

predísť prípadnej chybe v diktáte.

Výberový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach k, g)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom zvoleného diktátu podľa od-

porúčaní v podkap. 3.1.5.

Metodické odporúčania k diktátom

45

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jedla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa preto schovávajú 

v riasach.

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jedla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa preto schovávajú 

v riasach.

Typy nácvičných diktátov s ukážkami

3. Pozornosť dieťaťa presunieme na slová s vokáňom. Dieťaa sloloová ččíta,,

vysvetľuje ich význam a tiež uvádza to, aké znamienko sa vv nninich ppíše..

4. Text zakryjeme a diktujeme.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnáva s  prereedlohhou..

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný pre rôznzne e zammera--

nia diktátov v príručke. Ťaží zo zrakovej aj sluchovej názorrnooosti. 

Komentovaný diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na krátke a dlhé samohláskky)

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom diktátu podľa odporúúčananní v ppod--

kapitole 3.1.5. Pri alternatíve so zatajením témy textu preččítaaame ccelýý 

diktát. 

2. Dieťa text pozorne počúva, reaguje najprv na obsah textu,, naaa otázzky,, 

ktoré mu kladieme, aby sme sa uistili, že rozumie tomu, čo o si prrávee 

vypočulo.

3. Upriamime pozornosť na pravopisné javy, ktoré text obsahhujejee. Tuu idee 

o dlhé a krátke samohlásky. Čítame diktát vetu po vete a ddieťťťa nahhlass 

komentuje, ako sa slovo píše. Primárne sa môžeme sústrreddiiť na a tei nn n

jav, na ktorý je diktát zameraný, ale pozornosť môžeme e veeenovaať ajj 

ostatným doposiaľ osvojeným javom. Napr. v prvej a druhhej j vete e po--

rovná význam a písanie slov máme a mame. V predposlednnej aaa poslsled--

nej vete dieťa vysvetlí význam slov hráčka a hračka. Zárovveňňň uveedie,, 

kde sa píše dĺžeň. Vety napíše. Pri vysvetľovaní významu aa pprravoppisuu 

slov vychádza z kontextu.

4. Takto dieťa píše vetu za vetou celý diktát a nahlas komentuuje e  význnamm 

aj pravopis.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je vhodný najmä ppreee tie ppra--

vopisné javy, ktoré vyžadujú primárne sluchovú názornosť.  Idedee o jaavy,, 

v ktorých výslovnosť slova buď napovedá jeho pravopis (rrozlzllišovavaciee 

znamienka, krátke a dlhé samohlásky), alebo naopak, slovo sa  inakk vy--

slovuje a inak píše (písanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li). 

Metodické odporúčania k diktátom

44

Máme doma novú stolovú hru. Pozdáva sa aj mame. Panákoom ssa 

treba dostať zo zeleného poľa do červeného. Mama je dobrá hhrááčáčka. 

Pre ňu je to hračka.

Typy nácvičných ddiktáttovv v s ukkážžkkaami

Zrakový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie dvojhlások)

1. Dieťa si prečíta text diktátu. 

2. Kladieme mu otázky na porozumenie textu (pozri podkdkaaap. 33.11.55), aaaabyy 

sme sa uistili, že obsahu textu a jednotlivým slovám doobbrre rrozzuzuumieeee.

3. Na podporenie zrakového vnímania precvičovanéhoo jjajavuu mmmômôžeeemmee 

dieťa požiadať podčiarknuť (alebo farebne zvýrazniť) ) vvv texxtee e vvšeeettkyy 

slová, v ktorých je dvojhláska. Získame tak informáciuu ooo tomm,  ččiči diiieieťaa 

tento jav vôbec registruje. (Farebne zvýrazniť môže didieťeťťa aaj tititiee slloloováá  á

jedla, schovávajú, v ktorých sa nachádzajú časti je aleboo jjjú. TTottotoo ozznznznaa--

čenie by mohlo pomôcť dieťaťu všimnúť si odlišný pravvoopopis..)

4. Zakryjeme text diktátu a diktujeme dieťaťu.

5. Po napísaní text odkryjeme a dieťa si svoj text porovnávávaaa s pprededddlohhoouu. hol

V prípade chýb diktát opraví.

Poznámka: Tento typ nácvičného diktátu je efektívny nnajjjmää prrree mmmoožž-

nosť fixovať precvičovaný pravopisný jav zrakom, prípaadndnne jje vvhvhoddddnýý 

pre tie javy, ktoré opakovane spôsobujú žiakovi problémm. Vyuyužižiiťť sa dáá a 

aj vtedy, keď už nie je potrebné hlasné komentovanie, alle staččí uuiisteenenieeeu  

podčiarknutím, že žiak už jav rozpoznáva. Výhodný je teenntto tytypp ddt ikttátátátuu 

aj z iného dôvodu. Umožňuje totiž dospelému problém uu diu eeťaťaťťaa s nnee-

registrovaním daného javu postrehnúť už skôr, pri vyznanačččovaaníí  ppreccccvii--

čovaného javu v kroku 3, ako až pri samotnom písaní. TTaakakto o jee e mmožžžžnéé 

predísť prípadnej chybe v diktáte.

Výberový diktát 

(s ukážkou diktátu zameraného na písanie y/ý po tvrdých spooluuhuhláásskaaacch kkk,k,k, g))

1. Pripravíme dieťa na prácu s obsahom zvoleného dikktááátu poodddľa ooodd-

porúčaní v podkap. 3.1.5.

Metodické odporúčaniaa kk ddiikkktááááátoooommmm

4444555

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jejedddla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa pretto ssschohovááávvajúúúú 

v riasach.

Za lesom je močiar. Bocian tam má svoju tajnú zásobu jejedddla. 

Žabiu pochúťku. Žubrienkam naháňa strach. Tie sa pretto sschhovááávvajúúúú o

v riasach.

METODICKÉ ODPORÚČANIA   
Samostatná kapitola obsahuje 

odporúčania a návrhy postupov, 

ktoré rodičom i učiteľom pomôžu 

nájsť spôsob, ako žiakom uľahčiť 

cestu k osvojeniu si pravopisných 

znalostí bez stresu pre všetkých 

zúčastnených.

TémaText diktátu

Pozrite si naše video o sérii 
Spravodlivé diktáty.

Náročnosť diktátov

Zoznam doteraz 

osvojených javov

Odporúčanie ku 

konkrétnemu diktátu

Priestor na vlastné 

poznámky

Rozsah

Pravopis bez stresu!

MALÝ 

FORMÁT, 

ZMESTÍ SA 

DO VRECKA. 

Viac ako 40 diktátov, ktoré 

obsahujú výlučne iba preberané 

jazykové javy.

Spravodlivé diktáty prinášajú 

učiteľom a rodičom súbor diktátov 

vhodný pre žiakov 1. stupňa ZŠ. 

Zameriavajú sa výhradne 

na precvičovanie pravopisných 

a gramatických javov, ktoré žiaci 

už ovládajú. Texty možno využiť 

ako nácvičné alebo ako kontrolné 

diktáty. Ich poradie kopíruje 

zvyčajné poradie osvojovania si 

pravopisu v danom ročníku ZŠ.

Diktáty sú rozsahovo primerané 

a tematicky vychádzajú zo života 

detí či zo školského prostredia.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ

NOVINKA
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EDIČNÝ KATALÓG 2022

www.orbispictus.sk

Metodicky upúta nielen 
začínajúceho učiteľa, 
ale aj jeho skúseného kolegu.

Súbor pracovných učebníc tvorí ucelený program 

na vyučovanie slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. 

Spojenie učebnice, pracovného zošita a zošita je 

vhodný spôsob, ako ušetriť čas, ktorý môže učiteľ 

venovať zaujímavým aktivitám, hrám či diskusiám 

so žiakmi.

  Pracovným charakterom nadväzuje na šlabikáre 

v 1. ročníku ZŠ.

  Žiak aktívne spoluvytvára a zasahuje do učebnice 

(nalepuje, píše, spája, ilustruje, lúšti tajničky či šifry...).

  Žiaci si sami osvojujú gramatické a pravopisné 

pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií.

  Pracovná učebnica podporuje tvorivosť 

a individuálny prístup.

  Iniciuje prácu v skupine.

  Umocňuje sebakontrolu a sebarefl exiu žiakov.

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

 Z. Stankovianska, R. Culková
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Metodická príručka pre učiteľov 

obsahuje riešenia, námety, metodické 

rady a priestor na vlastné poznámky.

orivosť 

fl exiu žiakov.

Metodická príručka pre učiteľov 

obsahuje riešenia, námety, metodické

rady a priestor na vlastné poznámky.

Nálepky a záložky na okrajoch obálok 

sú praktickými pomocníkmi pre žiakov.

PRIPRAVUJEMENOVINKA

Propagačné video o sérii 
nájdete na tomto QR linku.

Vybrané sady
učebníc

2022
Nový Slovenský jazyk 

pre 1. stupeň ZŠ

zľavou!
so špeciálnouKO

MPLETNE & VÝHODNE

www.orbispictus.sk



13Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí www.e-orbispictus.sk

P
ra

co
v

n
á

 u
če

b
n

ic
a

 –
 u

k
á

žk
o

v
á

 d
v

o
js

tr
a

n
a

Učebnica a pracovný zošit v jednom

Pracovné listy 
pre rýchlejšie
pracujúcich žiakov
Bonusové pracovné listy slúžia žiakom, 

ktorí sú na hodinách zvyčajne rýchlejší 

ako ostatní. Obsahujú rozšírené cvičenia 

na upevňovanie učiva.D
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Veku primerané texty a situácie 

odkazujú na gramatické javy a súčasne 

rozvíjajú slohové tematické celky.

Úlohy podporujú tvorivosť 

žiakov a vychádzajú 

zo známych situácií.

Využitie vedmomstí 

v praxi.

Čas sa efektívne využíva na diskusie 

a rozvoj kritického myslenia.

Žiaci si sami osvojujú 

gramatické pravidlá.

Súčasťou tém sú tiež hrové 

formy úloh, vtipy či hádanky.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

15 ks pracovných 
učebníc.

15 +1
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ŠTIAVNICA  BANSKÁ  BYSTRICA

STREDA  LUŽNÁ  DUNAJSKÁ

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.

b) Vypíš z textu všetky vlastné mená.

Vytvor názvy miest a obcí spojením dvoch slov.

a) Prečítaj text.

5
6

4 Bytèa

Bytča je mesto, ktoré leží západne od mesta Žilina. Dnešné mesto vzniklo zlú-

čením obcí Velká Bytča, Malá Bytča, Beňov, Hliník a Mikšová. Názov vznikol

z vlastného mena Bytek, Bytko. K Bytči sa viaže jeden príbeh.

Povestný bubeník Vinco z Bytče na príkaz richtára

pána Mateja vraj takto bubnovával:

– Dáva sa na známosť, že
.

–

, lebo v opačnom prípade budú zastrelení.

– Dáva sa na známosť, že na okolí sa objavil besný

pes. Nech každý majiteľ si uviaže psa, lebo besný pes

už pohrýzol pána richtára a jeho ženu Ruženu a ešte iných psov.

– Dáva sa na známosť, že
.

Š. Moravčík:
(upravené)

– starosta obce v minulosti minulosti; – obilie zasiate v jeseni
Veselé potulky po Slovensku

richtár
ozimina

kto chce doma držať psa,

musí mať náhubok a musí byť uviazaný na reťazi

Všetkým majiteľom psov sa nakladá, aby

nosili košíky na pyskoch a cez deň boli uviazaní

na reťazi

ktorá gazdiná pustí hus do oziminy, bude zabitá

V. SLOVNÉ DRUHY

45

b) Odpovedz na otázky. c) Povedz, ako by mali byť správne ohlásené oznamy v označených vetách.

Ako vzniklo
mesto Bytča?

Ako vznikol názov
mesta Bytča?

Ako sa kedysi hlásili

oznamy v obci?

Ako sa volal richtár
a jeho žena?
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Prekresli čiary do štvorcovej siete presne podľa vzoru.

Spájaj a čítaj písmená v smere šípok podľa vzoru. Vzniknú ti dva názvy miest. Napíš ich.

2

1

V. SLOVNÉ DRUHY

44

Prečítaj názvy miest nahlas a zisti, ktoré písmeno vypadlo. Názvy miest napíš správne.

3
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STREDA  LUŽNÁ  DUNNAAAJSKKÁÁÁ

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.

b) Vypíš z textu všetky vlastné mená.

Vytvor názvy miest a obcí spojenním dvochh slovv..

a) Prečítaj text.

a) Vypíš z textu všetky názvy obcí.
555
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Pospájaj horným oblúkom písmená , v smere šípky.L Ĺ

Nájdi v riadku rovnaké písmeno, ako je na začiatku. Zakrúžkuj ho.

1

2

L L
L L

L Å
¼

Å L
Å

Å
Å

¼ L

¼
L

¼ L L Å
L

Pomenuj predmety na obrázkoch.
Tie pomenovania, v ktorých počuješ , spoj čiarou s písmenom ,
a tie, v ktorých počuješ , spoj čiarou s písmenom . (Pomôcka: )

L
Ĺ

L
Ĺ jablko, vlk, tĺčik, slnko, žĺtok, stĺp

Slová vytlieskaj po slabikách.
Jednoslabičné slová napíš.

3

L A L N R S A L Y C M L U J L O P L L H U F L V Z Y C L A R L

S Ĺ T Ý Ĺ M V Ú Ĺ T H Ĺ F H Ĺ R S Ĺ Í T Á Ĺ Ĺ P Ó É J Í Ĺ Ú

L Å

V rade písmen sa skryli slová. Nájdeš ich, ak prečiarkneš slabiku . Slová vypíš.LA4

LASTĹPLAVLNALAKĹBLAPLNKALAVLKLA

Išlo mača na polovačku?

Našlo mača pod posteľou klbko?

Zostali na stolíku z klbka nite?

Páčila sa mame mačke hra mačiatka?

Vo dvojici slov prečiarkni to slovo, v ktorom slabikotvorné / .nie je l ĺ

Zafarbené slová v texte vytlieskaj a vypíš len tie, v ktorých sa nachádza slabikotvorné .l

b) Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) Prečítaj text a vymysli názov príbehu. Napíš ho.

8

6

5

chlp – chlap plť – pleť vlk – vlak tĺk – tlak dĺžeň – dlážka tĺčik – tlačiť

Mača zostalo samo doma. Smutno mu bolo. Tak sa začalo hrať.
„Ľala, záclona. Moja !“ odvážne po nej , hrá sa
na horolezca. Zrazu šŕk! sa a mača letí a letí.
Dopadlo na rovné nohy, šikovné je veru. Kde je ďalšia hračka? Pod posteľou
zočilo veľké . „Ej bude !“ ádzalo mača ako
balón, kopalo ho ako loptu, gúľalo po celom byte, až z ostali len nite.
Vracia sa mačka z poľovačky, otvorí dvere a neverí očiam.

Mača zoskočí zo stolíka nití a takto sa chváli: „Vieš, mama,
ako som sa pekne hralo?“ Nie div, že aj mačka dostala chuť na hranie.
Vzala varechu a začala mača naháňať okolo .

J. Pavlovič: (upravené)Prózy kozy Rózy

poklona šplhá
Záclona odšklbla

vlnené klbo klbovačka klbko
klbka

vlastným
plného

stola

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

III. DELENIE SLOV NA SLABIKY
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Vymysli vety na slová so slabikotvorným : , .ĺ stĺp kĺzačka7

IIšllloo mača na polovačku?

NNNaaaaššllo mača pod posteľou klbko?

ZZZoooosstttali na stolíku z klbka nite?

PPPááááččiiila sa mame mačke hra mačiatka?

VVo dvojici slov prečiarkni to slovo, v ktorom slabikotvorné / .j ĺ/ ./

ZZafarbené slová v texte vytlieskaj a vypíš len tie, v ktorých sa nachádza slabikotvorné .

bb) Zakrúžkuj správnu odpoveď.

aa) Prečítaj text a vymysli názov príbehu. Napíš ho.

88

66

55
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nnna horolezca. Zrazu šŕk! sa a mača letí a letí.
DDDopadlo na rovné nohy, šikovné je veru. Kde je ďalšia hračka? PPoodd poostteľľouu
zzzočilo veľké . „ j bude !“ ádzalo mača akko
bbbalón, kopalo ho ako loptu, gúľalo po celom byte, až z ostaali llen nitttee.
VVVracia sa mačka z poľovačky, otvorí dvere a neverí očiammm.

Mača zoskočí zo stolíka nití a takto sa chváli: „Vieš, mammma,
aaako som sa pekne hralo?“ Nie div, že aj mačka dostala chuť na hhraannie.
VVVzala varechu a začala mača naháňať okolo .

J. Pavlovič: (upravené)Prózy kozy Rózy

l d klblsasa

vlnené klbo klbovačka. „Ej bude klbkoo

plného

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE
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LASTĹPLAVLNALAKĹBLAPLNKALAVLKLA

Myslíme na všetkých!
Séria špeciálnych pracovných zošitov 

je súčasťou série pracovných učebníc 

NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník 

ZŠ, ale môže fungovať aj ako samostatný 

doplnkový pracovný zošit. Vznikol 

na podnet zvýšeného výskytu vývinových 

porúch učenia (dyslexie a dyzortografi e) 

na prvom a druhom stupni ZŠ.

Cieľom je týmto vývinovým poruchám 

predchádzať a pomocou preventívnych 

cvičení zabrániť, aby sa u žiaka poruchy 

rozvinuli. Špeciálne materiály uľahčia 

učiteľovi, rodičovi alebo asistentovi prácu, 

pomalším žiakom ponúkajú možnosť 

pracovať primeraným tempom. Titul 

je vhodný na prácu v škole i doma.

NOVÝ Slovenský jazyk  
Rozvíjanie špecifi ckých funkcií žiakov 
s vývinovými poruchami učenia
pre 2. - 4. ročník ZŠ

 D. Kovárová, A. Kurtulíková

PRECVIČOVANIE  
očných pohybov. 

PRECVIČOVANIE  
sluchovej analýzy.

ČÍTANIE   
s porozumením.

ZDOKONAĽOVANIE    
techniky čítania, 

orientácie v texte 

a písania konkrétnych slov.

PRECVIČOVANIE    
pravopisu a významu slov.

ZÁKLADY    
refl exie materinského jazyka.

ZRAKOVÁ   
diferenciácia a priestorová 

orientácia.

PRIPRAVUJEME

Za každých 10 kusov
titulu Nový slovenský jazyk

1 kus RŠF

 zadarmo

10 +1

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1Video o tituloch si môžete pozrieť 
na našom YouTube kanáli.
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Slovenský jazyk
pracovné zošity pre 2. - 4.  ročník ZŠ

 K. Štefeková, R. Culková, Z. Stankovianska – 2. ročník 

 D. Kovárová, A. Kurtulíková – 3. a 4. ročník

Séria pracovných zošitov 

ponúka inovatívny spôsob práce, 

pri ktorom si žiaci precvičujú 

pravopisnú, morfologickú, lexikálnu 

a textotvornú kompetenciu. 

Pracovné zošity spĺňajú požiadavky 

iŠVP  a sú vhodným prostriedkom 

na spestrenie vyučovania 

slovenského jazyka i na domácu 

prípravu či opakovanie. Autorky 

pracovných zošitov zohľadnili 

pri ich príprave aj špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby detí.

Obsah pracovných zošitov je plný 

zaujímavých úloh na dopĺňanie, 

spájanie či hľadanie jazykových 

javov. Rovnako podnecuje kreativitu 

žiakov pri práci s textom a ich 

kognitívne kompetencie rozširuje 

v náročnejších úlohách. Pracovné 

zošity kladú dôraz na explanáciu 

problematických pravopisných 

javov a ich precvičovanie. 

Samozrejmosťou sú zošity 

pre učiteľa, ktoré 

obsahujú riešenia 

úloh a návrhy 

na vypracovanie.

Precvičovanie 
jazykového
učiva v rôznych
komunikačných 
kontextoch.

Priestor na riešenie
úloh je prispôsobený
veku žiaka.

Pestrá škála 
rôznorodých úloh 
na prácu s textom 
je doplnená pútavými 
ilustráciami.

Náročnejšie
úlohy.

Problematické
pravopisné javy.

Nemechanické 
osvojovanie si 
poznatkov 
a úlohy na čítanie 
s porozumením.

Precvičovanie lexikálnych 
a morfologických
kompetencií žiaka a priestor 
na samostatnú prácu.
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Otázky s otvorenými 
i uzavretými 
odpoveďami.

Osvojenie si práce 
testovou formou.

UCELENÁ 

SÉRIA

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

15 ks pracovných
zošitov.

15 +1
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Čítanie 
nie je Mimo...

 Predstavte žiakom 

bohatý svet čítania.

 Urýchlite proces rozvoja 

čítania s porozumením.

 Zlepšite žiakom 

techniku čítania.

 Hrajte sa so slovami a textom.

 Komunikujte neverbálne 

o verbálnom.

 Objavujte so žiakmi 

súkromný svet textu.

Séria pracovných zošitov s výberom beletristických i náučných textov 

je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model).

Pracovné zošity pomáhajú  zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne 

pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, 

precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové 

vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) 

rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. 

Dôležitou súčasťou pracovných zošitov sú cvičenia na očné pohyby, 

rozlišovanie tvarov písmen alebo na orientáciu v texte. Ich úlohou 

je vybudovať kvalitné základy techniky čítania.

Mimočítankové čítanie 
pracovné zošity pre 2. - 4.  ročník ZŠ

 D. Kovárová, A. Kurtulíková 
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METODICKÉ 

POZNÁMKY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

UCELENÁ 

SÉRIA

V rade písmen škriatok Výmyselník ukryl štyri názvy slovenských hradov
a zámkov a urobil šesť chýb. Nájdi názvy, oprav ich a napíš správne.

1

SpišskýhrachSmolnickýzánokBratislavsýhadBeckol

ilí kamaráti a kamarátky!
Nenuďte sa a poďte
s nami na výlet!

Do Bojníc.
V sobotu 15. júna o 9.00 hodine.

Na parkovisku pred našou školou.
Jedlo, nápoje, plavky, uterák,

peniaze, slnečné okuliare, šiltovku a dobrú náladu.
Pohodlné športové oblečenie a obuv.

Klimatizovaným autobusom.
O 19.00 hodine. (Ak sa nám tam bude

páčiť, možno i trochu neskôr.)
Začneme prehliadkou Bojnického zámku.

Každého očarí svojím historickým bohatstvom: nábytkom,
starobylými predmetmi, obrazmi a pútavým výkladom

Kam?
Kedy?
Kde sa stretneme?
Čo si so sebou vezmeme?

Čo si oblečieme?
Ako sa tam dostaneme?
Kedy sa vrátime?

Program výletu:

Oznam
M

26

Prečítaj si text.2

Napíš po poradí, čo všetko navštívia deti na výlete.3

Čo ukrýva Bojnický zámok?5

Kde uvidia deti vystúpenie slona?4

Podľa mapky porozprávaj
o programe výletu.
Vyznač trasu výletu tak,
ako sa uskutoční.

6

sprievodcu. Milovníci zvierat nájdu potešenie v zoologickej
záhrade, ktorá sa nachádza v blízkosti zámku. Určite Vás
zaujme množstvo rôznych druhov zvierat aj nezvyčajné
vystúpenie slona. Trasa výletu nás povedie aj k sokoliarom.
Tí nás okúzlia nielen ukážkou sokolov, ale aj iných druhov
dravých vtákov. Po bohatých kultúrnych zážitkoch Vám iste
dobre padne osvieženie na blízkom kúpalisku.

27

V rade písmen škriatok Výmyselník ukryl štyri názvvy slovenských hhradov
a zámkov a urobil šesť chýb. Nájdi názvy, oprav ichh a napíš správnne.

1

SpišskýhrachSmolnickýzánokBratislavsýhadBeckol

ilí kamaráti a kamarrátky!
Nenuďte sa a poďte
s nami na výlet!

Do Bojníc.
V sobotu 15. júnaa o 9.00 hodine.

Na parkovisku pred našou škkoolou.k i k d š ššk l
Jedlo, nápoje, plavkky, uuterrák,

peniaze, slnečné okuliare, šiltovku a dobrú náálaaadu.
Pohodlné športové oblečenie a oobbuv.

Klimatizovaným autoobuuusomm.
O 19.00 hodine. (Ak sa nám taamm buudee

páčiť, možno i trochu neskôr.)
Začneme prehliadkou Bojnickkéhhho záámkkkuu.

Každého očarí svojím historickým bohatstvomm: nnábyytkkoomm,
starobylými predmetmi, obrazmi a pútavým vvýkkkladomm

Kam?
Kedy?
Kde sa stretneme?
Čo si so sebou vezmeme?

Čo si oblečieme?
Ako sa tam dostaneme?
Kedy sa vrátime?

Program výletu:

Oznam
M

26

Prečítaj si text.2

Napíš po poradí, čo všetko navštívia deti na výlete.33

Čo ukrýva Bojnický zámok?55

Kde uvidia deti vystúpenie slona?44

Podľa mapky porozprávaj
o programe výletu.
Vyznač trasu výletu tak,
ako sa uskutoční.

66

sprievodcu. Milovníci zvierat nájdu potešenie v zoooolooggiicckeeejej
záhrade, ktorá sa nachádza v blízkosti zámku. UUrrrčitte VVVáss
zaujme množstvo rôznych druhov zvierat aj nezvyyyčajjnnééé
vystúpenie slona. Trasa výletu nás povedie aj k sookooliaaarommmm.
Tí nás okúzlia nielen ukážkou sokolov, ale aj inýýcch ddruuuhovvvv
dravých vtákov. Po bohatých kultúrnych zážitkoocchh VVámmmm issstee
dobre padne osvieženie na blízkom kúpalisku.

2277

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1Video o sérii si môžete pozrieť 
na našom YouTube kanáli.
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333..

444..

555..

Aj slohová výchova môže byť zábava!

Autorka poskytuje deťom priestor na vyjadrenie 

svojich životných skúseností a zážitkov podľa 

časovej a príčinnej súvislosti. Vďaka tvorivému 

písaniu, ktoré podporuje rozvoj fantázie 

a predstavivosti, vďaka možnosti tvorivej 

dramatizácie a rolovej hre má vyučovanie 

predpoklady realizácie v komunikačno-

-zážitkovej rovine, a tak vytvára pre deti 

modely prežívania  úspechu a dôležitosti.

Vo vyšších ročníkoch sa rozširuje ponuka 

predpísaných komunikačných tém v ďalších 

kontextoch. Rôzne druhy úloh prirodzeným 

spôsobom učia deti reprodukovať text, 

správne formulovať vety, tvoriť osnovu 

alebo rozprávať podľa osnovy, pričom musia 

sledovať časovú postupnosť, opísať vec 

alebo činnosť, vyjadriť svoj názor, diskutovať 

na danú tému.
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Písanie 
a slohová výchova 
pracovné zošity pre 2. - 4.  ročník ZŠ

 V. Damboráková–Huliačková

1.
STUPEŇ

UCELENÁ 

SÉRIA
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A 4.
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Spracovanie učiva 

v písankách zohľadňuje 

vekové osobitosti žiakov 

a rešpektuje súčasné 

trendy vo vyučovaní 

materinského jazyka. 

Rôzne druhy úloh 

napomáhajú osvojeniu 

si základov písanej reči, 

poskytujú elementárne 

vedomosti z lexikálnej, 

morfologickej, 

syntaktickej a štylistickej 

roviny a možnosť osvojiť 

si základné pravidlá 

pravopisu a písania. 

Sú orientované hlavne 

na prácu s textom, 

čítanie s porozumením 

a rozvoj slovnej zásoby, 

pričom využívajú 

aj medzipredmetové 

vzťahy.
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Pravopisný semafor
pre 2. – 4. ročník ZŠ

 I. Jančiarová

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUSPICTUS ISTROPOLITANAA

Pravopis
semafor 

Slavomíra KrištoofoovvvááBarbora Valoviččovváváá

Zošitt ppppprreZ
učiteľľľaaaaau

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUSPICTUS ISTROPOLITANAA

Pravopis
semafor 

Slavomíra KrištoofooovvváááBarbora Valoviččovváváá

Zošitt ppppprreZ
učiteľľľaaaaau

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUSPICTUS ISTROPOLITANAA

Pravopis
semafor 

Slavomíra KrištoofoovvváááBarbora Valoviččovváváá

Zošitt ppppprreZ
učiteľľľaaaaau

1. ZASTAV 
A ROZHLIADNI SA 

(červená) je krátkym 

overením pochopenia 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. 

Pravopisný semafor vstupuje na 1. stupeň ZŠ!

Po úspechu série pracovných 

zošitov Pravopisný semafor 

pre 2. stupeň ZŠ tento formát 

prichádza aj na 1. stupeň ZŠ.

Pravopisný semafor je využiteľný 

na prácu v škole i doma. Žiaci si 

na súvislých a pútavých 

cvičeniach a textoch precvičia 

pravopisné a gramatické javy, 

ktoré preberajú na hodinách 

slovenského jazyka.

Pracovný zošit – 

ukážková dvojstrana

Zošit pre učiteľa – ukážková dvojstrana

NOVINKA PRIPRAVUJEME

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1Pozrite si informačné video 
o tituloch Pravopisný semafor.

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

15 ks pracovných
zošitov.

15 +1
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Pracovné zošity
pre 1. stupeň ZŠ zo slovenského jazyka

Učíme sa čítať
 K. Štefeková, R. Culková

Pracovný zošit na elementárne čítanie pomáha zvládnuť základy čítania 

a pripraví deti na prácu so šlabikárom. Množstvo zaujímavých úloh 

a didaktických hier so stúpajúcou náročnosťou.

Metodické poznámky pre učiteľa obsahujú dôležité pokyny a rady na nácvik 

čítania, a to nielen v prípravnom období. 

Slovenský jazyk šaša Tomáša pre 1. roč. ZŠ
 R. Sivoková

Je rozdelený na dve časti: pracovné listy na fi xáciu prebraného učiva 

šlabikárového obdobia a pracovné strany k ľudovým rozprávkam, 

ktoré je možné aj vypočuť si z nahrávky.

Zvládnime ľahko a hravo: 
Tvrdé a mäkké slabiky

 D. Kovárová, A. Kurtulíková

Ilustrovaný doplnkový pracovný 

zošit skúsených autoriek sa zameriava 

na problémovú oblasť učiva – tvrdé 

a mäkké slabiky. 

Pracovný zošit 
k Čítanke 
pre 2. roč. ZŠ

 K. Štefeková, Z. Takáčová

Pracovný zošit plný nápaditých 

úloh korešpondujúci s platnou 

Čítankou prostredníctvom identicky 

pomenovaných kapitol. 

Vybrané slová
  D. Kovárová, 

A. Kurtulíková

Nápaditý a kvalitne spracovaný 

pracovný zošit s množstvom 

zaujímavých úloh na precvičenie 

dôležitého učiva tretieho ročníka 

– vybraných slov.  

Vyskúšaj sa zo slovenského 
jazyka v 2. ročníku ZŠ

 Z. Stankovianská, R. Culková

Zošit obsahujúci testy so zábavnými 

a pestrými úlohami na upevnenie 

a precvičenie učiva druhého ročníka. 

Výborná pomôcka pre každého žiaka 

i učiteľa.

NAHRÁVKY 

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

e 

a 

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo
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Súbor pracovných učebníc tvorí 

ucelený program na vyučovanie 

matematiky na 1. stupni ZŠ. Pracovné 

učebnice zahŕňajú všetky tri základné 

materiálne didaktické prostriedky, 

ktorými sú: učebnica, pracovný zošit 

a zbierka úloh.  Žiaci aj učitelia 

v zošitoch však nájdu aj niečo naviac. 

Pracovné učebnice sú popretkávané 

množstvom slovných úloh, ktoré vedú 

žiakov k matematizácii textu. Mnohé 

slovné úlohy sú zámerne formulované 

tak, aby ich bolo možné riešiť viacerými 

spôsobmi. Niekedy nabádame žiakov 

k tomu, aby identifi kovali, čo daným 

matematickým postupom vypočítajú. 

Ponúknutím rôznych kontextov 

vytvárame priestor na budovanie 

nielen matematickej, ale aj čitateľskej 

gramotnosti. 
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Matematika
pre štvrtý roèník ZŠ

4

Meno

Trieda

1.diel

mmmaaattikam
týýý rrooèèník ZŠrt

Meno

Matematika   pracovné učebnice pre 1. - 4.  ročník ZŠ
 V. Repáš a kol.

V balíčku najvýhodnejšie!
Viac informácii na www.orbispictus.sk

METODICKÁ 

PRIRUČKA

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

v anotácii titulu.

UCELENÁ 

SÉRIA

Video o sérii Matematika pre 1. stupeň ZŠ 
nájdete na tomto QR linku.
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60

Doplò tabu¾u napravo. Potom vypoèítaj a urob skúšku správnosti.1

2 a) Vypoèítaj a urob skúšku správnosti.

3

6 548

– 3 457

3 091

3 091

3 457

6 548

7 200

– 4 852

2 348

2 348

4 852

7 200

9 325

– 2 547

6 778

6 778

2 547

9 325

c)a) b)

1 631

– 285

1 346

7 243

– 2 528

7 523

– 5 486

4 036

– 2 158

1 346

285

1 631

4 715

2 528

9 213

– 7 826

1 387

5 802

– 2 705

1 387

7 826

9 213

4 154

– 4 087

67

4 856

– 2 697

5 213

– 4 327

67

4 087

4 154

b) Zoraï výsledky od najväèšieho a pod ka�dý dopíš písmeno,
ktoré je pred príkladom. Èo má teta Klára rada v zime?

Vypoèítaj dvojice príkladov, tentokrát na odèítanie.
Všímaj si výsledky v zelených políèkach. O ko¾ko sa líšia?
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40 68
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7 358

1 596

4 356

1 203

4 356

2 589

3 752

1 372

1 596 1 203

2 589 1 372

Nájdi èo najviac prí-
kladov v Abaku rade

.
Vypíš ich.
3 6 9 2 7 1 4 4 1 0

Skúšku správnosti

  robíme

pomocou sčítania.

Písomné odčítanie v obore do 10 000. Propedeutika rovníc. 61

Všetkých trás je 8 · 2 = 16, keďže každá je obojsmerná.

Èo ak budeš zväèšova� alebo zmenšova� menšite¾a?4

Cie¾om nie je nájs� všetky, ale da� priestor èo najviac de�om prezentova�
svoju „novú“ trasu. Do tabu¾ky sme zaznaèili då�ky v stovkách metrov,
deti budú pravdepodobne poèíta� s tisíckami zaznaèenými v schéme.
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5 876

2 386
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5 Oliver chce prejs� èo najviac be�kárskych okruhov, ktoré
budú dlhšie ako 6 kilometrov, ale kratšie ako 10 kilometrov.
V rámci jedného okruhu nechce ís� dvakrát po tej istej stope.

Vymysli vlastný spôsob znaèenia trás.
Zaznaè èo najviac takýchto trás a urè ich då�ku.

a)
b)

Ktoré èíslo zmenšené
o 596 dá èíslo 137?6– –

–
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8

4 328

2 532

1 594

7 473

4 328

7 473

1 586

Prečo neplatí,
že ak pridám, vý-

sledok sa zväčší, ak
uberiem, výsledok

sa zmenší?

Pri sčítaní
to platilo...

Myslím si èíslo.
Ak od neho odpoèí-

tam 578, dostanem èíslo
o 913 väèšie ako èíslo 835.
Ktoré èíslo si myslím?

7

Vypoèítaj.

900 + 400 =

3 900 + 400 =

3 900 + 5 400 =

700 + 800 =

4 700 + 800 =

4 700 + 2 800 =

300 + 900 =

2 300 + 900 =

2 300 + 1 900 =

Rozh¾adòa

Kàmnik

Chalupa

Vysielaè

Horáreò

Salaš

Prameò

1 500 m

2 300 m

1 300 m

2 900 m

1 400 m

2 200 m

2 000 m

1 500 m

1 600 m

2 800 m
1 800 m

Každá trasa
sa začína a končí

na chalupe.

Propedeutika rovníc. Riešenie slovnej úlohy s kombinatorickou motiváciou.
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555 Oliver chce prejs� èo najviac be�kárskych okruhov, ktoré
budú dlhšie ako 6 kilometrov, ale kratšie ako 10 kilometrov.
V rámci jedného okruhu nechce ís� dvakrát po tej istej stope.

Vymysli vlastný spôsob znaèenia trás.
Zaznaè èo najviac takýchto trás a urè ich då�kuZaznaè èo najviac takýchto trás a urè ich då�ku.Zaznaè èo najviac takýchto trás a urè ich då�ku
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Preečoo nepppplatí,
žže akkk ppridááám, výýý-

sleedokkk ssa zvvvääčšíí, akk
ubberiiemm, výýýýsleddoookk

saaa zzmennnnší?

PPPrri sčítíttaaníí
ttoo pplatiiillo...

Myyslímm si èèèííslo.
Akk odd nehhooo odppooèí--

tam 5788, doostanneeem èíísllo
o 9113 vääèšie akooo èísloo 88355.
Ktorré èísslo ssi myyssslím?
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Vyypoèèítaj.

900 + 4000 =900 000

3 9900 + 4400 ==3 9900 00

3 9900 + 55 4000 =3 9900 55 000
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Doplò tabu¾u napravo. Potom vypoèítaj a urob skúšku správnosti.1

2 a) Vypoèítaj a urob skúšku správnosti.
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1 6313663

– 28558– 285

1 3466411 346

7 2433427 243

– 2 528825– 2 528

7 52327 5 37 523

– 5 48685 4– 65 486

4 03663044 036

– 2 158852– 2 158

1 3461 641 346

28558285

1 631361 631

4 7154 5174 715

2 5282 8252 528

9 21312 39 213

– 7 82627 8– 67 826

1 38781 3 71 387

5 80205 8 25 802

– 2 70502– 52 705

1 38778311 387

7 82662877 826

9 2133129 213

4 1545444 154

– 4 087– 87044 087

676767

4 85656844 856

– 2 697– 97622 697

5 2131325 213

– 4 327– 27344 327

676767

4 08784 0 744 087

4 15454 444 154

b) Zoraï výsledky od najväèšieho a pod ka�dý dopíš písmeno,
ktoré je pred príkladom. Èo má teta Klára rada v zime?

Vypoèítaj dvojice príkladov, tentokrát na odèítanie.
Všímaj si výsledky v zelených políèkach. O ko¾ko sa líšia?
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Skúúškkuu spráávnooosttiSkúúškkuu sp ááv ooos

 robbíímmeobbíímme

pomooccou sčítannniaa.pomooccou sčítannniaa.

Všetky didaktické prostriedky v jednom!

 Niečo 
navyše
Úloha za okrajom 

označená hodinkami 

pre tých, ktorí skončili 

svoju prácu skôr. 

Úloha označená 

klobúkom pre tých, 

ktorí si chcú trochu 

viac potrápiť hlavu.

Otestuj sa
Každá kapitola sa končí 

autotestom, ktorý slúži 

na zopakovanie a zhrnutie 

nadobudnutých vedomostí.

Učebnica 
Dôležité pojmy, algoritmy 

a vzťahy prehľadne uvádzame 

v zelených tabuliach.

1. 2. 3.

Zošit pre učiteľa
obsahuje riešenia 

a návrhy riešení.

61

VVVVšetkých trás je 8 · 2 = 16, keďže každá je obojsmerná.VVVVšše kýc ás je 8 6, keď e ka dá je obojs e á.
CCCCie¾om nie je nájs� všetky, ale da� priestor èo najviac de�om prezentova�
sssvvoju „novú“ trasu. Do tabu¾ky sme zaznaèili då�ky v stovkách metrov,sssvvooju novú“ trasu Do tabu¾ky sme zaznaèili då�ky v stovkách meet
dddeti budú pravdepodobne poèíta� s tisíckami zaznaèenými v schéme.
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Pracovný zošit
Príklady a úlohy 

na nepodfarbenej časti 

strany s priestorom 

na riešenie.

Zbierka úloh
Na farebnom okraji 

nájdete množstvo 

úloh, ktoré sú určené 

na riešenie do zošita.

METODICKÁ PRÍRUČKA

 zadarmo,
ak si objednáte

15 ks pracovných 
učebníc.

15 +1
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Počítaj žalude
po jednom zľava doprava.

22

Veverička v lese,
šestku tíško nesie.
Chvostíkom nám zakýva,
zásoby si poskrýva.

Počítaj žalude
po jednom zľava doprava.

23

Spočítaj veveričkine zásoby.1

Zapíš počet a porovnaj pomocou znakov >, <, =.2

Počítaj žalude
po jednom zľava doprava.

233

Spočítaj veveričkine zásoby.1

Zapíš počet a porovnaj pomocou znakov >, <, =.2

Počítaj žalude
po jednom zľava doprava.

22

Veverička v lese,
šestku tíško nesie.
Chvostíkom nám zakýva,
zásoby si poskrýva.

Čísielkový 
domček

 I. Jančiarová, Ľ. Nguyen

Doplnkový pracovný zošit 

na nácvik správneho 

písania číslic a precvičovanie 

elementárneho počítania 

v obore do 10. Je koncipovaný 

ako roz právkový príbeh, 

doplnený krátkymi 

básničkami.

Pracovné zošity  pre 1. stupeň ZŠ z matematiky

Matematika 
pre každého prváka

 P. Černek, V. Repáš

Pracovný zošit je netradičnou zbierkou 

úloh prváckej matematiky. Je možné 

ho používať ako doplnkové listy 

na hodinách matematiky na rýchle 

zopakovanie a precvičenie niektorých 

spojov alebo pri preberaní nového 

učiva. Zošit je doplnený Zošitom 

pre učiteľa s riešeniami 

a metodickými komentármi.
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Čísla a hry 
pre 1. ročník ZŠ

 P. Černek, V. Repáš

Farebné vystrihovacie 

kartóny obsahujú 

kartičky s číslami, 

bodkami, znamienkami, 

geometrickými útvarmi 

a peniazmi.

Násobilka na každú lavicu
 E. Macáková, M. Števíková

Zbierka úloh na upevnenie a precvičenie 

spojov násobenia a delenia. Plná 

nápaditých slovných úloh, reťazoviek 

i klasických príkladov, ktoré učia žiakov 

riešiť situácie aj z bežného života. 

Zošit je doplnený Zošitom pre učiteľa 

s riešeniami.  

Matematika 
pre každého druháka

 V. Repáš a kol.

Grafi cky a výtvarne pútavo 

spracovaná zbierka úloh dopĺňa 

učivo druháckej matematiky 

klasickými príkladmi.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

44

Učíme sa 64 + 23, 64 – 23
a podobné príklady

1 Číslice na mieste desiatok vyznač ,
číslice na mieste jednotiek .

Číslice vyfarbi ako v úlohe 1. Niektoré
číslice však chýbajú. Dopíš ich.2

3 a) Farebné príklady sa ľahšie počí-
tajú, keď si ich napíšeš pod seba.

b) Výsledky usporiadaj
od najmenšieho po najväčší.

4 Vyplň sčítacie a odčítacie tabuľky.

45

5 Doplň čísla.

6 Ktoré autá nenaložíš?
Vyfarbi ich.

7 Doplň, čo chýba.
Môžeš si pomáhať zelenou a červenou farbou.

2 a koľko je 7?

2 a je 7.

5 a koľko je 8?

5 a je 8.

1 a koľko je 6?

1 a je 6.

3 a koľko je 9?

3 a je 9.

8 Doplň.

27

43

78

51

14

69

4

26

34

86

68

52
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a podobné príklladddy

1 Číslice na mieste desiatok vyznač ,
číslice na mieste jednotiek .

Číslice vyfarbi ako v úlohe 1. Niektoré
číslice však chýbajú. Dopíš ich.2

3 a) Farebné príkklady sa ľaahšie počí-
taajú, keď si ichh napíšeš ppod sebbaa.

b) Výsledky ussporiadaj
od najmenššieho po najväčšíí.

4 Vyyplň sčítacie a odčítaciie tabuľľkky.
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5 Doplň čísla.

6 Ktoré autá nenaložíš?
Vyfarbi ich.

7 Doplň, čo chýba.
Môžeš si pomáhať zelenou a červenou farbou.

2 a koľko je 7?a o o je 7?

2 a je 7.a je 7.

5 a koľko je 8?5 a o o je 8?

5 a je 8.5 a je 8.

1 a koľko je 6?a o o je 6?

1 a je 6.a je 6.

3 aa koľkoo jee 99?3 aa o o jee 99?

3 aa jje 99.3 aa jje 99.

8 Doplňň.

27

43

78

51

14

69

4

26

34

86

68
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ZOŠIT PRE UČITEĽA
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1.  Doplň čísla podľa vzoru.

2.  Pomocou symbolov  a  znázorni čísla.

3.  Do tabuľky doplň chýbajúce čísla.

4.  Koľko eur máš v peňaženke?

 A teraz naopak. Koľko desať eurových bankoviek
a koľko jedno eurových mincí máš v peňaženke?

ROZKLAD ČÍSLA 
V DESIATKOVEJ SÚSTAVE 

1. 5    Rozklad čísla v desiatkovej sústave

Ja som
desiatka.

A ja som
jednotka.

=

=

=

= ==

= ==

= ==

=

=

=

=

=

=

Číslo 72 65 52  13   28 30

Desiatky 7   0  1 9  

Jednotky    2  5 2

 5 2 1 8 0 9 2

 6 7 8 0 7 4 5

     Mám

 

 

     Mám 58 € 37 € 81 € 20 € 79 € 45 € 51 €

=

7

5.  Rozlož čísla podľa vzoru na desiatky a jednotky. 

6.  Zlož čísla podľa vzoru z desiatok a jednotiek. 

7.  Rozlož čísla podľa vzoru na desiatky a jednotky. 

8.  Zlož čísla z desiatok a jednotiek. 

52 =  +  16 =  +  15 =  +  31 =  + 

14 =  +  62 =  +  87 =  +  90 =  + 

69 =  +  93 =  +  43 =  +  68 =  + 

20 + 6 =   30 + 1 =  10 + 8 =  70 + 4 = 

90 + 2 =   90 + 3 =  80 + 5 =  30 + 7 = 

40 + 8 =   70 + 2 =  50 + 0 =  40 + 9 = 

Keď k číslu 29 pripočítam 2 desiatky, dostanem číslo  .

Keď od čísla 98 odčítam 7 jednotiek, dostanem číslo  .

Keď od čísla 87 odčítam  desiatok a  jednotky, dostanem číslo 15.

Keď od čísla  odčítam 2 desiatky a 5 jednotiek, dostanem číslo 41.

Keď k číslu  pripočítam 3 jednotky a 2 desiatky, dostanem číslo 68.

76 27 20 54 85 64

8 4 8 9 8 220 10 40 60 70 20

9.  Doplň chýbajúce čísla. 

555... RRRozlož čísla podľa vzoru na desiatky a jednotky.

666... ZZZlož čísla podľa vzoru z desiatok a jednotiek.

777... RRRozlož čísla podľa vzoru na desiatky a jednotky.

888... ZZZlož čísla z desiatok a jednotiek. 

5552 = +  16 = +  15 = + 331 = +

1114 = +  62 = +  87 = + 990 = +

6669 = +  93 = +  43 = + 668 = +

2220 + 6 =   30 + 1 =  10 + 8 = 770 + 44 = 

9990 + 2 =   90 + 3 =  80 + 5 = 330 + 77 = 

4440 + 8 =   70 + 2 =  50 + 0 = 440 + 99 = 

KKKeď

KKKeď

KKKeď

KKKeď

KKKeď

76 27 20 54 85 64

220 601010 40 6060 70 20004 8 98 44 88 99 888

999.  DDDoplň chýbajúce čísla. 

6

1. Doplň čísla podľa vzoru.

2. Pomocou symbolov a znázorni čísla.

3. Do tabuľky doplň chýbajúce čísla.

4. Koľko eur máš v peňaženke?

A teraz naopak. Koľko desať eurových bankoviek
a koľko jedno eurových mincí máš v peňaženke?

ROZKLAD ČÍSLA 
V DESIATKOVEJ SÚSTAVE

1. 5  Rozklad čísla v ddesiatkoovej súússtaave

Ja som
desiaatka..

A jaa soom
jednnnottka.

=

=

=

==

==

==

=

=

=

=

=

=

72 65 52 13 228 300Číslo

7   0  1 9 Desiatky 7   0  1 9 

  2  5 2Jednotky   2  5 

5 2 1 8 0 9 25 2 1 8 0 9 

6 7 8 0 7 4 56 7 8 0 7 4 

    Mám

58 € 37 € 81 € 20 € 79 € 45 € 51 €Mám 
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Zbierka úloh 
z matematiky   pre 2. – 4. ročník ZŠ

 V. Palková

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +11.
STUPEŇ

Nová séria prináša do tried množstvo 

doplnkových úloh z matematiky. 

Obsah je zameraný na upevňovanie, 

opakovanie či rozšírenie prebraného 

učiva matematiky príslušného ročníka.

Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť 

si učivo z matematiky a vedie ich 

k precvičovaniu si nadobudnutých 

vedomostí na rôznych typoch úloh. 

Publikácia dopĺňa učivo náročnejšími 

úlohami, prípadne zaujímavými 

úlohami z tzv. rekreačnej matematiky. 

Materiál je určený pre žiakov 

na rôznych úrovniach a je možné 

ho využiť v rozličných situáciách – či 

už na efektívne využitie zostávajúceho 

času na hodinách alebo na opakovanie 

a precvičovanie učiva v domácom 

prostredí.

Zbierka úloh z matematiky:

  je rozdelená podľa tém, ktoré obsahovo 

korešpondujú s aktuálnym iŠVP,

  nie je viazaná na konkrétnu učebnicu matematiky,

  obsahuje úlohy rôznych typov a rôznej náročnosti,

  prináša zrejmý didaktický cieľ a pútavé grafi cké spracovanie,

  obsahuje úlohy z matematickej a fi nančnej gramotnosti,

  obsahuje samostatnú kapitolu s výsledkami v strednej časti 

učebnice, vďaka ktorej si žiaci, ale i učitelia a rodičia môžu 

overiť výsledky a riešenia.

Piktogram sovy 
označuje náročnejšie 

úlohy z príslušného 

tematického celku.

Piktogram Príklad 
označuje vzorové 

riešenie pre žiaka.
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Zbierka úloh 

– ukážková strana 

s výsledkami

ď k číslu 29 pripočítam 2 desiatky, dostanem číslo  .

ď od čísla 9

ď od čísla 8

ď od čísla

ď k číslu 

oplň chýbajúce čísla. 
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VÝSLEDKY

4.   5 2 1 8 0 9 2
 6 7 8 0 7 4 5
     Mám 56 27 18 80 7 94 52

 5 3 8 2 7 4 5
 8 7 1 0 9 5 1
     Mám 58 € 37 € 81 € 20 € 79 € 45 € 51 €

5.  76 27 20 54 85 64

7 0 4 5 4
20 20 50 80 60

6.  

8 4 8 9 8 2
20 10 40 60 70 20

14 48 69 78 22

7.  
52 =  +  16 =  +  15 =  +  31 =  + 
14 =  +  62 =  +  87 =  +  90 =  + 
69 =  +  93 =  +  43 =  +  68 =  + 
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8
8.  20 + 6 =   30 + 1 =  10 + 8 =  70 + 4 = 

90 + 2 =   90 + 3 =  80 + 5 =  30 + 7 = 
40 + 8 =   70 + 2 =  50 + 0 =  40 + 9 = 

26

92

48

31

93

72

18

85

50

74

37

49
9.  Keď k číslu 29 pripočítam 2 desiatky, dostanem číslo  .

Keď od čísla 98 odčítam 7 jednotiek, dostanem číslo  .
Keď od čísla 87 odčítam  desiatok a  jednotky, dostanem číslo 15.
Keď od čísla  odčítam 2 desiatky a 5 jednotiek, dostanem číslo 41.
Keď k číslu  pripočítam 3 jednotky a 2 desiatky, dostanem číslo 68.

49

91

7

66

45

2

NEROVNICE A SLOVNÉ ÚLOHY NA POROVNÁVANIE
1.  14 > 12, 13 < 15, 8 = 8
2.  Babka napiekla viac makových buchiet. Najstarší je ujo Majo. Najmladšia je teta Majka. Samovi môže do školy trvať cesta 43 minút, 44 minút alebo 45 minút.3.  Listy: 53, 68, 34, 42; Jahôdky: 39, 22; Jabĺčka: 29, 90, 38, 39; Slniečka: 91, 89, 95, 884.  71, 72, 73,... 99, 100 28, 29, 30, ... 34, 33, 32, ... 71 94, 93, 92, ...52, 51, 50, ... 31 17, 16, 15, ... 59, 58, 57, ... 49, 48, 47, ... 27, 26, 25, ...99, 98, 97, ... 43, 44, 45, ... 23, 22, 21, ... 14, 13, 12, ... 100 52, 53, 54, ...Poznámka: Dieťa uvádza len jedno riešenie.
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VVÝSLEDKY

44...
5 2 1 8 0 9 2
5 2 1 8 9 

 6 7 8 0 7 4 5
6 7 8 0 4 

     Mám 56 27 18 80 7 94 52
56 27 18 7 94 

5 3 8 2 7 7 44 5
3 8 

8 7 1 0 9 9 55 1
7 1 

     Mám 58 € 37 € 81 € 220 €€ € 79 € 4455 € 551 €€
58 € 37 €

55...
76 27 20 54 85 64

0 4 5
7 00 44 55 4

20 50 80
20 2020 5050 8080 600 4 5

7 00 44 55

66..

2
10 40 60 7

220 1010 4040 60 706060 7070 20
4 8 9 8

8 44 88 99 88

48 69 784848 6969 7878 22
14

77...
555522 = +  16 = +  15 = + 31 = +
111144 = +  62 = +  87 = + 90 = + 
666699 = +  93 = +  43 = +  68 = +
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88...

22200 + 6 =   30 + 1 =  10 + 8 =  70 + 4 = 
99900 + 2 =   90 + 3 = 80 + 5 = 30 + 7 = 
44400 + 8 =   70 + 2 =  50 + 0 =  40 + 9 = 

26
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48

31

93

72

18

85

50

74

37

49
99... KKKeeď k číslu 29 pripočítam 2 desiatky, dostanem číslo .

KKKeeď od čísla 98 odčítam 7 jednotiek, dostanem číslo  .
KKKeeď od čísla 87 odčítam  desiatok a  jednotky, dostanem číslo 155.
KKKeeď od čísla  odčítam 2 desiatky a 5 jednotiek, dostanem číslo 41.
KKKeeď k číslu  pripočítam 3 jednotky a 2 desiatky, dostanem číslo 68.

49

91

7

66

45

2

NNEROVNICE A SLOVNÉ ÚLOHY NA POROVNÁVANIE
11... 11144 > 12, 13 < 15, 8 = 8
22... BBBBaabka napiekla viac makových buchiet. Najstarší je ujo Majo. Najmladšia je teetaa MMajkka. . SSaamoovvvi mmmmôže do školy trvať cesta 43 minút, 44 minút alebo 45 minút.33... LLLissty: 53, 68, 34, 42; Jahôdky: 39, 22; Jabĺčka: 29, 90, 38, 39; Slniiečka: 91, 889,, 995, 88844.. 777711, 72, 73,... 99, 100 28, 29, 30, ... 34, 33, 32, ... 71 94,, 933,, 992, ......55522, 51, 50, ... 31 17, 16, 15, ... 59, 58, 57, ... 49, 48, 47, ... 27,, 266,6, 225, ....99999, 98, 97, ... 43, 44, 45, ... 23, 22, 21, ... 14, 13, 12, ... 100 52,, 533,, 554, ....PPPooznámka: Dieťa uvádza len jedno riešenie.

NOVINKA

PRIPRAVUJEME
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Obľúbená pracovná učebnica

 Spracovaná podľa požiadaviek učiteľov.

  Rozvíja matematickú, čitateľskú 

a fi nančnú gramotnosť.

 Využíva autokorektívne prvky.

  Obsahuje prvky diferencovaného 

vyučovania.

 Test na záver každej kapitoly.

Zošity pre učiteľa
 S výsledkami úloh a konštrukciami.

 Každý pomocník s vlastným ZPU.

Ako súčasť pomocníkov aj 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
pre 7. – 9. ročník ZŠ (2. – 4. GOŠ)

  Pomôže žiakom orientovať sa v problematike fi nancií.

  Rozvíja kritické myslenie a vnímanie súvislostí.

  Vedie žiakov k zodpovedným rozhodnutiam.

  Napomáha rozvoju argumentácie a aktívnym diskusiám.

  Ponúka priestor na individuálnu, skupinovú prácu 

i projekt.

  Rôznorodé úlohy v daných (rodinných, spoločenských, 

etických, ekologických) okolnostiach či podmienkach.

50

Písomne vyde¾ a urob skúšku správnosti.

Èíslo 7 560 postupne vyde¾ všetkými nepárnymi èíslami.

Zmeò poradie delite¾ov z úlohy a opä� postupne vyde¾.a)

1

2

Písomné delenie jednociferným èíslom
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36
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Skúška:
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Urè, ktoré èíslo le�í na èíselnej osi presne v strede medzi vyznaèenými èíslami.

Vyrieš príklady. Výsledky porovnaj s èíslami doplnenými na èíselné osi v predchádzajúcej úlohe.5
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Vyde¾ a urob skúšku správnosti.

Vyznaè pribli�ne výsledky delení na èíselnú os. Ku ka�dému èíslu napíš písmeno, ktoré je pri príklade.
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Nájdi aj ty èo najdlhšie slovo, podobné tomu na èíselnej osi, v ktorom sa neopakujú písmená.c

KO NESP I AVR

KLÁVESNICA, ROZUMNEJŠIA, PRIEMYSLOVKA...

3 Odha¾ 10-písmenové slovo, v ktorom �iadne dve písmená nie sú rovnaké.
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Písomne vyde¾ a urob skúšku správnosti.

Èíslo 7 560 postupne vyde¾ všetkými nepárnymi èíslami.

Zmeò poradie delite¾ov z úlohy a opä� postupne vyde¾.
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ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
učebníc.

20 +1

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

Nový Pomocník 
z matematiky 
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 I. Kohanová a kol.
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Výsledky72

VÝSLEDKY

Zlomky
Pojem zlomku

1. a) 5, 20, 16, 5 b) pätina, dvadsatina, šestnástina, pätina c) 4
5 a 1

5; 7
20 a 13

20; 6
16 a 10

16;

3
5 a 2

5  2. a) 7
18  b) 0

9 c) 8
35 d) 12

12 3. a) 4
5 b) 6

7 c) 2
9 d) 11

3  e) 8
15 f) 14

20 6. b) 5
8 7. jednu 

sedminu 8. a) 6 cm b) 6 cm 9. 1
5 kg 10. a) 1

30 b) 5
30 = 1

6 c
) 20

30 = 2
3 11. a) 7

24 b) 3
13 

c) 9
45 d) 10

10 e) 23 a pod. f) 4
24 12. a) 5 mesiacov b) 12 hodín c) 45 minút d) časť zemského 

povrchu pokrytá vodou e) ak počet obyvateľov rozdelíme na 10 rovnako veľkých častí, tak 

9 týchto častí f) ak nasporenú sumu rozdelíme na 5 rovnako veľkých častí, tak 3 tieto časti 

13. a) 13 b) 23 c) 10 14. a) 3
10 b) 14 km 15. a) 35 b) 6 16. a) 14 b) 18 ha 17. a) 4 € b) o 72 € 

c) 82
100 18. 12; 38; 9

14; 43
100; 7

25; 17
40; 31

115 19. a) 5 b) 7 c) 6 d) 10 e) 300 f) 24 20. 12; 8
16 ; 16

32;

a pod. 21. napr. 22; 82; 22
2 ; 74

2  22. a) 5 cm, 2 cm, 1 cm b) 50 mm, 25 mm, 75 mm, 10 mm, 1 mm 

23. 50 cm, 25 cm, 20 cm, 10 cm, 2 cm, 4 cm, 1 cm 24. a) 1
1 000 b) 1

100 c) 1
10 d) 14 e) 12 

25. 50 kg, 1 kg, 10 kg, 20 kg, 5 kg 26. a) 30 min, 5 min, 25 min, 15 min, 45 min b) 48 min, 

50 min, 40 min, 35 min, 15 min 27. 6 h, 4 h, 16 h, 15 h, 2 h, 10 h 28. a) 12 b) 14 c) 13 d) 56 29. 70 l, 

6 l, 59 l, 8 l, 20 l, 35 l 30. a) 75 kg, 11 kg, 56 kg, 30 kg, 4 kg b) 1 dag, 89 dag, 60 dag, 30 dag, 

5 dag, 14 dag c) 500 g, 750 g, 10 g, 26 g, 220 g 31. a) 25 cm, 30 min, 100 kg, 10 m, 1 g b) 

5 cm, 3 cm, 15 min, 48 l c) 25 m, 8 c, 5 h, 9 mm d) 75 cm, 500 g, 140 m, 45 min, 2 c, 8 mesiacov 

e) 90 l, 2mm, 30 kg, 50 min, 70 c 32. Každý z chlapcov spal 8 hodín. 33. pri prvom pustení 

34.  Modrá latka je o 10 cm dlhšia ako zelená. Modrej latke chýba do metra 50 cm, zelenej 60 cm. 

35. 1. Boris, 2. Dávid, 3. Cyril, 4. Adam. 36. 18 chlapcov, 20 dievčat. 37. vlakom 184 km, 

autobusom 46 km 38. 8 39. 72 40. Zjedol celú čokoládu a päť devätín z ďalšej čokolády. 

41.  21
24 = 78 4

2. b) je bližšie k 1 c) nekonečne veľa

Rozširovanie zlomkov

1. a) 26; 4
14; 6

16; 22
34; 28

50 b) 4
16; 24

28; 12
40; 68

48; 52
28 c) 10

15; 30
25; 55

40; 25
70; 85

45 d) 16
40; 56

64; 48
88; 104

120 ; 96
136 

2. a) 12
100 ; 55

100 ; 80
100 ; 75

100 ; 50
100   b) 120

1 000 ; 550
1 000 ; 800

1 000 ; 750
1 000 ; 500

1 000 ; 3. a) 14
24; 33

24; 52
24; 18

24; 

108
24  b) 35

42; 18
42; 22

42; 28
42; 39

42 c) 51
54; 85,5

54
; 24

54; 9
54; 94,5

54  d) 8
48; 27

48; 28
48; 38

48; 18
48 4. a) 8 b) 20 c) 35 d) 48 

e) 64 f) 1 000 5. a) 7, 21, 11 b) 8, 12, 63 c) 165, 3, 2 6. Všetky skupiny pestujú reďkovku na rovnako 

veľkých plochách. 7. Všetky tri zjedli z koláča rovnako veľa. 8. napr. 12 a 816  9. 40
100 ; 74

100 ; 30
100 ; 50

100 ;

56
100 ; 95

100  10. 6, 4, 12, 3, 2, 24 11. a) 15
36; 18

36; 20
36; 8

36; 16
36  b) 40

96; 40
80; 40

72; 40
180 ; 40

90 12. a = 8, 

b = 15, c = 24, d = 44, e = 24, f = 51, g = 68, h = 75

Výsledky72

VÝSLEDKY

Zlomky
Pojem zlomku

1. a) 5, 20, 16, 5 b) pätina, dvadsatina, šestnástina, pätina c) 4
5 a 1

5; 77
220 aa 13
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166;
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34.  Modrá latka je o 10 cm dlhšia ako zelená. Modrej latke chýba do metra 50 ccm,  zzelen
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Kocka a kváder
58

Objem a povrch kocky a kvádra

 1. Je daná kocka ABCDEFGH. Ktoré z trojuholníkov BEG; ACH; EGH; AHE; CDF sú 
  rovnostranné, ak vrcholy trojuholníkov sú totožné s vrcholmi zadanej kocky?

 2. Na obrázku je sieť kocky. Ktoré vrcholy sa stretnú (budú totožné) s vrcholmi P, Q 
  a M, ak sieť opäť zložíme?

 3. Z ktorej siete na obrázku sa nedá poskladať kocka? Zdôvodni.
  a) b) c) d) 

 4. Na obrázku sú znázornené tri pohľady na stavbu z kociek: spredu, zhora a zľava.  
  Z koľkých kociek je stavba postavená?

 5. Na obraze kocky je výrazne zobrazený ohnutý drôt. 
  Ako vyzerá pohľad na drôt z hora?
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 6. Vypočítaj povrch a objem kociek s hranami:
  a1 = 5 cm a3 = 21 mm a5 = 0,05 km
  a2 = 0,8 m a4 = 3,7 dm a6 = 1,02 cm

 7. Zisti, ktorá z hodnôt určujúcich objem a povrch kociek je väčšie číslo.
  a1 = 6 cm a3 = 1,1 mm a5 = 1 km
  a2 = 2,4 m a4 = 11 dm a6 = 50 cm

 8. Najviac koľko kociek s hranou dĺžky 0,5 m sa dá uložiť do kocky s hranou dĺžky
  a) 400 cm, b) 50 m, c) 0,25 km?

 9. Porovnaj objem kocky s hranou an s objemom kvádra s rozmermi xn, yn, zn.
  a) a1 = 8 cm  x1 = 2 cm, y1 = 3 cm, z1 = 4 cm
  b) a2 = 0,6 m x2 = 0,6 m, y2 = 0,1 m, z2 = 0,7 m
  c) a3 = 87 mm x3 = 11 cm, y3 = 10 cm, z3 = 12 cm
  d) a4 = 5,7 dm x4 = 1,4 dm, y4 = 0,6 dm, z4 = 0,5 dm
  e) a5 = 0,09 km x5 = 0,4 km, y5 = 0,4 km, z5 = 0,7 km
  f) a6 = 2,07 cm x6 = 2,4 cm, y6 = 0,3 cm, z6 = 0,7 cm

 10. Vypočítaj objem a povrch kvádra, ak poznáš jeho rozmery.
  a) a = 7 cm, b = 8 cm, c = 6 cm c) a = 1,4 dm, b = 2,4 dm, c = 3,5 dm
  b) a = 0,4 m, b = 0,7 m, c = 0,4 m d) a = 25 mm, b = 20 mm, c = 30 mm

 11. Boháč Aurel dal zo všetkého zlata, ktoré vlastní, odliať 4 kocky. Ich hrany mali 
  veľkosti 3 cm, 4 cm, 5 cm a 6 cm. V závete odkázal zlato svojim dvom synom – 
  Markovi a Donaldovi. Ako môžu splniť synovia podmienky závetu, že si majú rozdeliť 
  zlato rovnakým dielom, pričom nesmú žiadnu z kociek rozrezať?

 12. Ako sa zmení objem kocky s hranou a = 15 cm, ak hranu kocky
  a) zväčšíme o 3 cm?   c) zväčšíme 3-krát?
  b) zmenšíme o 3 cm?   d) zmenšíme 3-krát?

 13. Ako sa zmení objem kvádra s hranami a = 6 cm, b = 2 cm, c = 4 cm, ak každú hranu
  a) zväčšíme o 2 cm?   c) zväčšíme 2-krát
  b) zmenšíme o 2 cm?   d) zmenšíme 2-krát?

 14. Koľko dostaneme malých kociek, ak kocku s hranou dlhou 3 cm rozrežeme 
  na kocky s hranami dĺžky 1 cm?

 15. Z 27 malých kociek s hranou dĺžky 1 cm postavíme väčšiu kocku. Vypočítaj povrch 
  a objem takto vzniknutej kocky.

Kocckaa a kváááddderr
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6. Vypočítaj povrch a objem kociek s hranami:
 a1 = 5 cm a3 = 21 mm a5 = 0,005 km
 a2 = 0,8 m a4 = 3,7 dm a6 = 1,002 cm

7. Zisti, ktorá z hodnôt určujúcich objem a povrch kociek je väčšie číssloo.
 a1 = 6 cm a3 = 1,1 mm a5 = 1 kkmm
 a2 = 2,4 m a4 = 11 dm a6 = 50 cmmm

8. Najviac koľko kociek s hranou dĺžky 0,5 m sa dá uložiť do kocky s hhraaanouu dĺĺĺžkky
  a) 400 cm, b) 50 m, c) 0,255 kkkm?

9. Porovnaj objem kocky s hranou an s objemom kvádra s rozmermi xnnx , yyynyy , znnz .
 a) a1 = 8 cm  x1 = 2 cm, y1y = 3 cm, z1 = 4 cm
 b) a2 = 0,6 m x2x = 0,6 m, y2yy = 0,1 m, z2z  = 0,7 m
c) a3 = 87 mm x3 = 11 cm, y3yy = 10 cm, z3z  = 12 cmm

  d) a4 = 5,7 dm x4 = 1,4 dm, y4yy  = 0,6 dm, z4zz = 0,5 dmmm
 e) a5 = 0,09 km x5 = 0,4 km, y5yy = 0,4 km, z5z  = 0,7 kmmm
 f) a6 = 2,07 cm x6 = 2,4 cm, y6y = 0,3 cm, z6 = 0,7 cmmm

10. Vypočítaj objem a povrch kvádra, ak poznáš jeho rozmery.
  a) a = 7 cm, b = 8 cm, c = 6 cm c) a = 1,4 dm, b = 2,44 ddm, cc = 33,5 dddm

b) a = 0,4 m, b = 0,7 m, c = 0,4 m d) a = 25 mm, b = 20 mmm, cc = 30 mmm

11. Boháč Aurel dal zo všetkého zlata, ktoré vlastní, odliať 4 kocky. Ichh hrranyy maaali
  veľkosti 3 cm, 4 cm, 5 cm a 6 cm. V závete odkázal zlato svojim dvvommm syynommm –
  Markovi a Donaldovi. Ako môžu splniť synovia podmienky závetu, že sssi maajú roozdeeeeliť 
  zlato rovnakým dielom, pričom nesmú žiadnu z kociek rozrezať?

12. Ako sa zmení objem kocky s hranou a = 15 cm, ak hranu kocky
  a) zväčšíme o 3 cm?   c) zväčšíme 3-krát?
  b) zmenšíme o 3 cm?   d) zmenšíme 3-krát?

13. Ako sa zmení objem kvádra s hranami a = 6 cm, b = 2 cm, c = 4 cmm, aaak kaažddú hraannu
  a) zväčšíme o 2 cm?   c) zväčšíme 2-krát
  b) zmenšíme o 2 cm?   d) zmenšíme 2-krát?

14. Koľko dostaneme malých kociek, ak kocku s hranou dlhou 3 cm roozreeežemme 
  na kocky s hranami dĺžky 1 cm?

ýý

15. Z 27 malých kociek s hranou dĺžky 1 cm postavíme väčšiu kocku. VVypppočíttaj pppoovrcchhh 
  a objem takto vzniknutej kocky.
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Objem a povrch kocky a kvádra

1. Je daná kocka ABCDEFGH. Ktoré z trojuholníkov BEG; ACH; EGH; AHHE; CDF ssúF
  rovnostranné, ak vrcholy trojuholníkov sú totožné s vrcholmi zadanejj kooocky?

2. Na obrázku je sieť kocky. Ktoré vrcholy sa stretnú (budú totožné) s vvrchholmi PP, Q
  a M, ak sieť opäť zložíme?

3. Z ktorej siete na obrázku sa nedá poskladať kocka? Zdôvodni.
  a) b) c) dd)

4. Na obrázku sú znázornené tri pohľady na stavbu z kociek: spredu, zhhoraa a zľaava. 
  Z koľkých kociek je stavba postavená?

5. Na obraze kocky je výrazne zobrazený ohnutý drôt. 
  Ako vyzerá pohľad na drôt z hora?
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b erkaZ
Zbierka úloh
z matematiky
pre 6. roèník ZŠ
a 1. roèník GOŠ
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z matematiky
pre 7. roèník ZŠ
a 2. roèník GOŠ
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Zbierka úloh 
z matematiky
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 Z. Valášková, M. Malík

Zbierka úloh prispieva k zautomatizovaniu 

počtových operácií, príprave žiakov 

na riešenie úloh v bežnom živote a k utvrdeniu 

si získaných poznatkov z matematiky.

 Obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov 

z matematiky na hodinách a na domácu prípravu.

 V slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením.

 Vhodná pre všetkých žiakov, ale aj pre tých, 

ktorí chcú vedieť ešte viac. 

 Samostatná kapitola s výsledkami na konci zbierky 

poskytuje priestor na overenie správnosti riešenia. 

Výsledky sú pomôckou nielen pre rodičov.
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Šikovná pomôcka 
pre každého žiaka

Zbierka úloh + Nový Pomocník = komplexný materiál na vyučovanie 
matematiky
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Moderná učebnica matematiky spája matematiku 

s reálnym životom

Autori prinášajú prelomovú koncepciu, pretože 

eliminujú z matematiky mechanické počítanie 

typovo podobných úloh a motivujú žiakov, aby 

dospeli k hlbšiemu pochopeniu matematiky 

vlastnou cestou, pričom musia zohľadňovať rôzne 

okolnosti. Reálny život totiž tiež prináša viaceré 

riešenia, zbytočné údaje, rôzne podmienky 

na riešenie úloh alebo inak stanovené pravidlá.

Autori učebníc predpokladajú aktívne zapojenie 

žiakov do vyučovacieho procesu rôznymi formami:

 diskusia o novom probléme,

 objavovanie matematických zákonitostí,

 hľadanie nových riešení,

 posudzovanie vhodnosti riešenia,

 zmena riešenia z dôvodu nových pravidiel 

    a kritérií,

 výber príkladov podľa svojich schopností,

 kritické myslenie a čítanie s porozumením,

 riešenie projektu.

Učebnica obsahuje rôzne štruktúrne prvky, 

ktoré sa s rastúcim ročníkom menia, rešpektujúc 

psychologický vývin žiakov. Dôležitým prvkom je 

opakovné navracanie sa k témam – propedeuticky 

v rubrikách, neskôr formou vysvetlenia a aplikácie, 

aby sa žiak stretol s témou viackrát a postupne si 

ju zvnútornil.

Učebnice prinášajú rôzne modelové situácie 

zo života (fi nančná matematika, aplikácia 

geometrie v stavebníctve, štatistika...), 

čím matematike vdychujú zmysel.

Matematika  
učebnice pre 5. – 8. ročník ZŠ (1. – 3. ročník GOŠ)

 J. Žabka, P. Černek
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Zošit pre učiteľa
obsahuje podrobné riešenia, námety 

na riešenia úloh a krátke metodické komentáre.

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

5

Správanie telies v plynoch / Hustota plynov

pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

pracovný zošit

Zošit
pre učiteeľľľaaaa

pracovný zošit

Zošit
pre učitteeeľľľľaa

MENO

ŠKOLA

TRIEDA

pracovný zošit

ľľľaaa

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

MENO

ŠKOLA

TRIEDAaa

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. 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.

Zošit pre učiteľa
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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)

dd 24

29.9.2017   14:11

Modelovanie dažďa

1.  Ako sa nazýva dej na obrázku? Opíš ho. Do rámčekov dopíš názov čast

Jednoduchý kolobeh vody v prírode: Slnko ohrieva vodu, vod

stúpajú nahor a vo vyšších vrstvách atmosféry sa ochladzu

Vznikajú mraky, ktoré sa dostávajú nad pevninu. Vodná pa

kondenzovať, dochádza k zrážkam. Dažďová voda sa z p

dostáva naspäť do riek, potokov...

zrážky

povrchový odtok

2.  Ako sa nazýva zariadenie na obrázku, ktorým sa meria v

Vl

J

z

3.  Aké nebezpečenstvo pre človeka predstavujú kyslé

Premena plynu na kvapalinu / Modelovanie dažďa

d 25

Modelovanie dažďa

1. Ako sa nazýva dej na obrázku? Opíš ho. Do rámčekov dopíš názov čast

Jednoduchý kolobeh vody v prírode: Slnko ohrieva vodu, vod

stúpajú nahor a vo vyšších vrstvách atmosféry sa ochladzu

Vznikajú mraky, ktoré sa dostávajú nad pevninu. Vodná pa

kondenzovať, dochádza k zrážkam. Dažďová voda sa z p

dostáva naspäť do riek, potokov...

zrážky

povrchový odtok

rážky

2. Ako sa nazýva zariadenie na obrázku, ktorým sa meria v

Vl

J

z

3. Aké nebezpečenstvo pre človeka predstavujú kyslé

Premena plynu na kvapalinu / Modelovanie dažďa

plynu na kvapalinunu

e (kondenzácia)

O akú premenu ide, ak hovoríme o kondenzácii? Doplň teext nnana tabululi.

KVAPALINA

B

KVAPALINA
PLYYN

Kondenzácia je skupenská premena, pri ktorej 

sa plyn   mení na kvapalinu .

Dochádza v danom prípade ku kondenzácii? 

né okno
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 áno/nieo/
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Rotácia Zeme okolo svojej osi spôsobuje, že nikdy nemôže byť k Slnku otoče-

ná celá plocha Zeme. V dôsledku rotácie sa strieda deň a noc. Ak je napríklad 

na východnej pologuli svetlá časť dňa (deň), na opačnej, západnej pologuli 

je tmavá časť dňa (noc). 

Vplyvom jednej rotácie Zeme okolo vlastnej osi sa všetky body na zemskom 

povrchu otočia o 360° za 24 hodín. Zem tak ľudia rozdelili na 24 časových 

pásem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký čas. V rov-

nakom časovom pásme platí rovnaký pásmový čas.

Základným časovým pásmom je pásmo rozprestierajúce sa okolo základné-

ho, tzv. nultého poludníka (0. poludník). Prechádza Kráľovským observató-

riom v Greenwichi pri Londýne (Spojené kráľovstvo), preto sa niekedy nazýva 

aj greenwichský poludník. V tomto pásme platí svetový čas.

Časové pásma 1.

  jedna hodina predstavuje pooto-
čenie Zeme o 15°. Je to takzvaná 
uhlová rýchlosť Zeme,
  časové pásma sú vytvorené okolo 
poludníkov, myslených čiar sme-
rujúcich od severného k južnému 
pólu, ale nekryjú sa s nimi celkom. 
Zohľadňujú sa aj hranice štátov či 
oblastí. Niektoré štáty sveta majú 
aj viac časových pásem.

Vedeli ste, že...?

  čo je to pásmový čas,
  kde sa nachádza základné 
časové pásmo,

  aký význam má dátumová 
hranica, 

  v ktorom časovom pásme leží 
Slovensko.

Dozviem sa...

Začiatok svetlej časti dňa 
nad väčšinou Európy, ale 
ešte tmavá časť dňa nad 
jej zvyškom

  Observatórium – stanica na 
pozorovanie astronomických 
a meteorologických úkazov.

SlovníčekNultý poludník v obser-
vatóriu v Greenwichi je 
znázornený vytvoreným 
pásom. Návštevníci sa 
tak môžu jednou nohou 
postaviť na západnú 
a druhou na východnú 
pologuľu.

V Kráľovskom 
observatóriu 
v Greenwichi 
sa v súčasnosti 
nachádza múzeum 
astronomických 
a navigačných 
prístrojov.

západná
pologuľa

východná
pologuľa

nultý poludník

  slnečnej sústave, planétach a ďalších objektoch,
  tom, prečo sa na Zemi strieda deň a noc,
  dĺžke otočenia Zeme okolo svojej osi,
  tom, čo spôsobuje zmenu ročných období.

Budem premýšľať o...

14 KAPITOLA 1     Planéta Zem

Rotácia Zeme okolo svojej osi spôsobuje

ná celá plocha Zeme. V dôsledku rotácie

na východnej pologuli svetlá časť dňa 

je tmavá časť dňa (noc).

Vplyvom jednej rotácie Zeme okolo vlas

povrchu otočia o 360° za 24 hodín. Ze

pásem. Časové pásmo je tá časť Zem

nakom časovom pásme platí rovnaký p

Základným časovým pásmom je pásmo

ho, tzv. nultého poludníka (0. poludní

riom v Greenwichi pri Londýne (Spojené

aj greenwichský poludník. V tomto pásm

Časové pásma1.

  jedna hodina predstavuje pooto-
čenie Zeme o 15°. Je to takzvaná
uhlová rýchlosť Zeme,
  časové pásma sú vytvorené okolo
poludníkov, myslených čiar sme-
rujúcich od severného k južnému
pólu, ale nekryjú sa s nimi celkom.
Zohľadňujú sa aj hranice štátov či 
oblastí. Niektoré štáty sveta majú
aj viac časových pásem.

Vedeli ste, že...?

 čo je to pásmový čas,
 kde sa nachádza základné
časové pásmo,
 aký význam má dátumová
hranica, 
 v ktorom časovom pásme leží 
Slovensko.

Dozviem sa...

ZZačiatok svvetlej čaassti ddňa 
nnad väčšinnou Európpy, aale
eešte tmaváá časť dňňa naad
jej zvyškomm

Nultý poludník v obser-
vatóriu v Greenwichi je 
znázornený vytvoreným
pásom. Návštevníci sa
tak môžu jednou nohou
postaviť na západnú
a druhou na východnú 
pologuľu.

V Kráľovskom 
observatóriu 
v Greenwichi 
sa v súčasnosti 
nachádza múzeum
astronomických 
a navigačných 
prístrojov.

západná
pologuľa

východná
pologuľa

nultý poludník

  slnečn
  tom, p
  dĺžke 
  tom, č 
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Geografia  
      učebnice a pracovné zošity pre 5. - 9.  ročník ZŠ
      (1. – 4. roč. GOŠ)

 P. Bubelíny, G. Markusová

Geografi a v jedinečnom a atraktívnom šate!
Geografi a pre 2. stupeň ZŠ ponúka aktualizovanú formu zoznamovania 

sa s učivom geografi e. Táto séria učebníc a pracovných zošitov komplexne 

pokrýva učivo druhého stupňa a je plne v súlade  s iŠVP.

Pred žiakov predstupuje v atraktívnej a modernej úprave. Koncept stavia 

na názorných a pútavých vizuáloch, ktoré majú žiakom uľahčiť pochopenie 

učiva a odstrániť bariéry, ktoré by mohla spôsobiť abstraktnosť či naročnosť 

jednotlivých tém.

Séria ideálne pokrýva potrebu medzipredmetových vzťahov a poukazuje 

aj na aktuálne problémy súčasného sveta ako sú ekológia, klimatické zmeny 

či rasizmus.

Členenie tém je prístupné a ľahko spracovateľné pre žiaka i pre učiteľa. Mapy, 

schémy a obrazové materiály sú informačne bohaté, učiteľovi poskytujú 

ideálne východisko pre prácu v rôznych fázach vyučovacej hodiny.

Učebnica – 

ukážková strana

Zošit pre učiteľa – 

námety riešení
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Trnavský kraj

SLOVENSKO
 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 
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Pozrite si naše video 
o novej Geografi i.
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Pri väčšine úloh žiaci 
pracujú s atlasom 
a rozvíjajú si aj 
medzipredmetové 
vzťahy s matematikou, 
dejepisom, slovenským 
a anglickým jazykom.

 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 jeho žiaci 
vypracujú.

Prvky učebnice 
v podobe 
poučky alebo 
doplnkového 
vysvetlenia.

QR kódy úlohu dopĺňajú 
alebo rozvíjajú.

 Vypracovaním 
jednotlivých úloh 
žiaci získajú poznatky 
z danej témy vlastnou 
samostatnou prácou, 
učiteľ môže byť len 
poradcom. 

Ucelená séria 

kvalitných 

pracovných zošitov 

aktivizuje žiakov, 

aby vlastnou prácou 

na úlohách dospeli 

ku kompetenciám 

a vedomostiam.

Jednotlivé časti 

v učebnici sú 

dopĺňané úlohami 

v pracovnom zošite.

Rozhľadený autor 

vnáša do diela 

široké spektrum 

kontextov 

a prierezových 

tém, ktoré sú 

podčiarknuté 

vysokokvalitnou 

grafi kou. Nechýba 

množstvo máp 

pripravených 

na mieru.

2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 

zošitov.

20 +1

DOPLNKOVÉ 

PRACOVNÉ LISTY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

UČEBNICA

PRACOVNÝ ZOŠIT
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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

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

– ukážková dvojstrana

ZDRAVÝVÝÝZDRAVZZ
ŽIVOTNÝŽIVOTNÝT  ŠTTÝLÝLÝÝLÝL

ZÁVISLOSLOÁVISLOSTI

AKO SSI 
UUDRŽAŤ ZDDRAVVIE

VVZŤAHHY, LÁÁSKA,,
INNTIMITTA

SÚVVISLOOSTI
VZŤŤAHOOV

O SPOOLOČČNÝCCH 
CCIEĽOCCH

PRAKTICKÉ 
ČINY

O NELÁÁTKKOVVEJ 
ZÁVVISSLOOSTTI

FAAKKTYY FÁÁMMYY A 
AAKUUO TTABA

ANNISSEA KKAABAA

JJE DDOOBBRÉČO 
VVEDDIEŤŤV

O TOM, AKOO 
ZÁVISLOSŤ VZNIKÁZÁVISLOSŤ VZNIKÁ

O DEŠTTRRUKTÍVVNNYYCH
SPOLOOČČENSTTVVÁCCH

NEEZIŠTNOSŤŤ AKOO
ŽIVOTNÁÁ STRAATÉGIA

ŽIVŽŽ

EETICTI ÁCKKÁETICE  ÁÁÁ
VVÝÝCHHOOVVVÝÝC AAVVVÝÝÝV

ZDRAVÍO ZZDRAVÍO

ET

Z
CH 

OVVAAAAA

DDaarina GGoggoloovvá
Ľuubbica BBBagaalovváá

áckáEtickk
 ýcho  výý výýýýýýýýchovýý oovaa

cch šškôlýroočníík zzáákladdnýccppree 

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.

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. 

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
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk
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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.

25

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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Skús teraz aj ty napísať 
zamyslenie, čo je podľa 
skutočným priateľom. V

„Zbohom,“ povedal. 
„Zbohom,“ povedala líška. „
Je veľmi jednoduché: dobre
To hlavné je očiam nevidite
„To hlavné je očiam nevidite
opakoval malý princ, aby si 
„Čas, ktorý si strácal pre svo
tvoju ružu takou dôležitou.
„Čas, ktorý som strácal pre 
opakoval malý princ, aby si 
„Ľudia zabudli na túto prav
„Ale ty na ňu nesmieš zabud
Si zodpovedný za svoju ružu
„Som zodpovedný za svoju 

Skúsim sa viac zamýšľať na
ako sa zamýšľať nad tým, č
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Prosociálnosť ako zložka vvlastnej iddentityy
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 vytvorriť ppputá.“a líška Znamená to vytvorriť ppputá ““
„Vytvoriť putá?“
„Pravdaže,“ povedala líška. „Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podoobnnný stottisícooomm 
malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja soom pppre tebba 
iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jedeen dddruhéhho 
potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná naa svete....“
„Začínam rozumieť,“ povedal malý princ. „Jestvuje jedna kvetina... mmyslíím, žee si mmma 
skrotila...“
„Prosím ťa... skroť si ma!“ povedala.
„Veľmi rád,“ odpovedal malý princ, „ale nemám veľa času. Musím si nájjssť priaateľoov 
a spoznať veľa vecí.“
„Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme,“ povedala líška. „Ľudia už nemmmajú ččas, 
aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. AAle ppretožže
nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nnemmaajú.
Ak chceš mať priateľa, skroť si ma!“ 
Tak si malý princ skrotil líšku. (z kniihhy Maalý prriincc)

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

Prosociálnosť – zname á kná kon ť d bať dob bro bez á knároku na u iznanie aa odmenuodmenuo .
Zahŕňa – spoluprácu, priateľstvo, pomoc, dard ovanie, dele, del nie sa, soliidárnosťť.

Bez spolupráce nie je možné žiadne spolužitie s druhýmmi ľuďmi. Vyžžaduje ssi 
pprekonať nedôveru, schopnosť ustúpiť, niekedy aj riskovaať sklamaniee...
JJe to správanie výhodné pre obidve strany, pretože spolupprácou sa naaše sily nnásobiaa. 

Pomoc, darovanie, delenie sa zdanlivo prináša výhody llen tomu druuhému. Vedieťť 
sa tešiť z dobra druhého, nezištne sa správať voči ľuďom,, ktorých neppoznámme aleboo 
sú našimi nepriateľmi – takéto správanie väčšinou nezosstane bez oddozvy. Prretvára 

d ľmedziľ d kudské ť hvzťahy i djednotllivcov b, robí z nepria ľteľov priateľov, zzlých lých mý ení naaaení na dobrýdobrýrýchch.
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 MASMEDIÁLNE VPLYVY 

4. Masmédiá, médiá a ja

 Motto: „... médiá nie sú dnes len popisovateľom skutočnosti, ktorá sa deje mimo 

nich, ale samé sú jej tvorcami, kultúra v spoločnosti sa prispôsobuje ich existencii 

a pre generáciu násťročných sa stávajú doslova životným priestorom. Nevstúpiť  

do tohto priestoru by sme mohli prirovnať k rezignácii záhradníka na starostlivosť 

o záhradu len preto, že mu v nej začala bujnieť rastlina, ktorú nepozná a má z nej 

obavy. Tá rastlina pritom môže byť užitočná a pri dobrom postupe by mohla 

mnohým veciam v rámci záhrady či samotnému záhradníkovi pomôcť.“

Martin Brestovanský

 CIEĽ: Zamyslieť sa nad vlastným vzťahom k využívaniu  

informačno-komunikačných technológií. Rozvíjať kritické myslenie.

‚‚ Ak nebudeme obozretní, informačný vek môže utlmiť náš rast 

a spôsobiť trvalú pubertu mysle.‘‘ Shane Hipps, motivačný rečník a spisovateľ

Z vyjadrení autorov publikácie Digitálne deti:

„Namiesto toho, aby sa deti učili žiť v skutočnom živote, do ktorého patrí 

komunikácia s ľuďmi a príležitostný pocit nudy, dostávajú na zábavu 

digitálny svet... V roku 2000, teda predtým, než došlo k rozšíreniu mobilných 

a počítačových aplikácií, bol priemerný človek schopný sústrediť sa dvanásť 

sekúnd. Od tých čias sa naša schopnosť sústrediť sa skrátila o 40 percent.“ 

Čoraz viac detí sa o fungovaní sveta okolo seba učí z „obrazovky“ a nie 

v skutočnom živote zo zodpovednosti, domácich povinností a rodinných 

vzťahov. Deti riešia menej osobných problémov. Technológie nám všetko 

uľahčujú. Nepoznáme význam nejakého slova? Siahneme po počítači a nie 

po slovníku. Ak mám problém s násobením, siahnem po kalkulačke, keď sa 

nudím, stačí siahnuť po obľúbenej hre alebo webovej stránke a zabavím sa.

G. Chapman, A. Pellicane: Digitálne deti

 Premysli si odpoveď na otázku, aký osobný alebo vzťahový problém, prípadne 

nejakú konkrétnu úlohu súvisiacu so školskými povinnosťami,  

ti technológie pomohli vyriešiť. Svoju odpoveď napíš alebo nakresli.  

Ilustrácia môže byť v podobe komiksu s aspoň piatimi obrázkami.
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 Porozprávajte sa v dvojiciach o probléme z predchádzajúcej kapitoly 

a o spôsobe, ako ho riešili.

 Zdieľajte svoje názory v komunitnom kruhu.

 Zosumarizujte problémy celotriednej skupiny vhodné na riešenie 

prostredníctvom technológií a vytvorte dva zoznamy: 

Výhody riešenia  

prostredníctvom IKT

Nevýhody riešenia  

prostredníctvom IKT

Nádych, výdych, nádych, výdych, predklon, záklon, predklon, záklon.  

Počas nádychu, výdychu, predklonu a záklonu počítaj do šesť.

 Vytvor správu a komentár o zistených problémoch v triede a ich riešeniach. 

Postupuj podľa definícií z výkladového slovníka v závere kapitoly.

Správa

Komentár

 Čo ťa v úvodnom citovanom texte z publikácie Digitálne deti zarazilo  

alebo prekvapilo? Čo si sa dozvedel/-a?

Definície (z výkladového slovníka)

 SPRÁVA (tlačová) – aktuálna, vecná, presná, úplná, spoľahlivá, včasná  

a citovo neutrálna informácia

 KOMENTÁR – štylistický útvar, vyznačuje sa snahou o analytický prístup  

k problému (javu) aj subjektívnym pohľadom

 NETIKETA – (net = sieť, etiketa = zásady a pravidlá spoločenského správania)  

= súhrn pravidiel, ako sa správať pri medziľudskej komunikácii  

v e-mailovej pošte, pri chatovaní či v internetových diskusiách

 NETOLIZMUS – závislosť od moderných informačných technológií,  

závislosť od virtuálnych drog

Z. Bakošová (ed.): Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky
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„Namiesto toho, aby sa deti učili žiť v skutočnom živote, do oktorého atrí paa
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Dejepis 9 
Pátrame po minulosti

 D. Kováč, V. Kratochvíl

Učebnica moderným spôsobom prináša 

prehľad kľúčových udalostí v Európe, 

vo svete a v národných dejinách v 20. 

storočí. Dôraz nie je kladený na znalosť 

historicko-politických faktov, ale na rozvoj 

a vyjadrovanie predstáv o histórii.

Dejepis 5
Pátrame po minulosti

 V. Kratochvíl, M. Daniš

Pátrame po minulosti je výkladovo-

-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov 

vekuprimeraným spôsobom 

do sveta histórie a dejepisu. Žiaci 

aj prostredníctvom učebnice pochopia 

ich dôležitosť. Autori sa snažili prebudiť 

záujem a rozvinúť pozitívny vzťah 

žiakov k histórii aj k dejepisu.

(II/8) Medzivojnová Európa

„Spojenie dvoch území, ktoré sú na takom
rozdielnom vývojovom stupni, je pre krajiny
slabšie zároveň nutné i nebezpečné. Prezieravá
štátna politika to musí vedieť a vedome
podporovať vývoj produktívnych síl slabšieho
územia... Pri všetkých svojich opatreniach sa
musí pýtať, aký budú mať vplyv na hospodárstvo
chudobnejšej krajiny?“

O. Kapp, český ekonóm, 1928

Skúste si spomenúť
V čom podľa vás spočíval význam vzniku ČSR
pre Slovákov?

Zápas o každodenný chlieb

Československá republika patrila po roku 1918 k hospodársky vyspelejším krajinám
Európy. Tovary nesúce značku Made in Czechoslovakia sa úspešne predávali nie-
len doma, ale aj na zahraničných trhoch. Československá koruna bola vo svete
uznávaná. Firemné značky Baťa, Škoda a iné mali svetovú povesť.

Problémy slovenského hospodárstva

Slovenské hospodárstvo sa hneď po vzniku ČSR dostalo voči českej časti štátu do
úlohy chudobnejšieho a  slabšieho partnera. Mnoho slovenských tovární nevy -
držalo konkurenciu českého priemyslu, preto museli zastaviť prácu alebo sa pre -
sťahovať do českých krajín. Najrozvinutejšie priemyselné odvetvia na Slovensku
(drevárstvo, textilná výroba, železiarstvo a sklárstvo) boli závislé od vývozu svojich
výrobkov do cu dziny, čo im spôsobovalo problémy hlavne počas hospodárskej
krízy.

Z celkového počtu obyvateľov Slovenska bolo 60 % roľníkov. Bohatých veľ ko -
statkárov, prosperujúcich gazdov hospodáriacich na úrodnej pôde, pasienkoch
a vinohradoch bolo málo. Väčšina roľníkov napriek úmornej práci veľmi ťažko
vyžila zo svojich malých roličiek, ktoré sa delením medzi deti stále viac drobili.
S ťažkosťami a často pod cenu museli predávať svoje produkty, nemali prostried-
ky na nákup strojov a zvierat. Boli nútení požičiavať si v bankách peniaze za vy-
soké úroky, ktoré nevládali splácať. Preto k nim často prichádzal exekútor, ktorý
im za nezaplatené dlhy zabavil majetok.

Hospodárska kríza

Československo, rovnako ako celý svet, postihla hospodárska kríza už krátko po
vojne v rokoch 1921 – 1923. Oveľa ničivejšia však bola kríza, ktorá vypukla roku
1929 a trvala až do roku 1933. Slovenské priemyselné závody strácali svoje pred-
chádzajúce trhy. Jednotlivé štáty sa totiž uzatvárali pred dovozom výrobkov z iných
krajín. Na Spiši, v Gemeri a na Pohroní tak vznikali celé „hladové doliny“. 
Zlá hospodárska situácia spôsobila rast nezamestnanosti a prudké zníženie život-
nej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva. Ich nespokojnosť často prerastala do de-
monštrácií, „hladových pochodov“ a štrajkov, ktoré vládna moc bezohľadne po-
tláčala. Na Slovensku bol roku 1933 takmer každý tretí dospelý nezamest naný.

Nezamestnaní a v biede žijúci obyvatelia sa často rozhodli opustiť svoju vlasť.
Vysťahovalecký prúd sa opäť zameral na USA, ale aj na Kanadu a Argentínu. 
Do roku 1937 odišlo do zámoria 104 000 osôb.

Slovenské hospodárstvo po kríze

Od polovice tridsiatych rokov nastalo na Slovensku hospodárske oživenie. Stava-
li sa cesty a železnice, nové továrne, mestské štvrte i vojenské opevnenia na hra-
niciach, čo súviselo s posilňovaním obranyschopnosti štátu. Vládne zásahy do
ekonomiky smerovali k tomu, aby sa na Slovensku zakladali nové podniky. Hos-
podárske oživenie sa však do sociálnej sféry – do bežného života chudobnejších
sociálnych vrstiev – premietalo iba pomaly a postupne, takže zápas o  „každo-
denný chlieb“ pokračoval.

Z galérie osobností

Imrich Karvaš (1903 – 1981)

Peter Zaťko (1903 – 1978)
Najvýznamnejší slovenskí ekonómovia, ktorí 
sa usilovali modernizáciou a spriemyselnením
pozdvihnúť slovenské hospodárstvo. Boli
spoluzakladateľmi Národohospodárskeho
ústavu Slovenska, ktorý vypracúval a vládnym
orgánom predkladal návrhy na oživenie
slovenskej ekonomiky, ale bez úspechu. Počas
Slovenského štátu (1939 – 1945) obidvaja
zastávali vysoké funkcie v hospodárskom 
živote štátu, no zároveň sa aktívne zapojili 
do protifašistického odboja. Po nastolení
komunistickej totality roku 1948 boli
prenasledovaní a väznení.

Reklama na ľudovú kávu
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  Na stope
„Ľud na Horehroní je absolútne pozbavený zárobku a práce. Je zaťažený,

nevládze platiť dane, ani staré dlžoby. Keď je v takomto stave, prichodia k nemu
ešte aj súdom povolené exekučné komisie, aby za bagateľ odpredali poslednú
kravu, chalúpku alebo kúsok zeme. Je to priamo nesvedomité takto nechať
trýzniť ten ubiedený ľud slovenský.“

A. Šalát, poslanec za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu v Národnom zhromaždení

Do slovníčka
exekútor – štátny úradník, ktorý vykonáva
súdne rozhodnutie, napr. vymáhanie dlžoby 
od osoby v prípade nesplatenia dlhov tým, 
že sa jej zhabe majetok
liberalizmus – myšlienkové a politické hnutie
hlásajúce slobodu jednotlivca a v hospodárstve
zásadu voľnej súťaže a konkurencie, pričom
štát nemá do hospodárskeho života vôbec
zasahovať.

Rozlišujeme, usporadúvame,
opakujeme
1. Porovnajte, čím sa z hospodárskeho hľadiska

Slovensko odlišovalo od Čiech a Moravy.
2. Prečo slovenský priemysel postupne

podľahol konkurencii českého priemyslu?
(Pomôžte si úryvkom I. Karvaša.)

3. Aký vplyv mali dve hospodárske krízy na
hospodárstvo Československa i celej Európy?

4. Tip na surfovanie: „Čierny štvrtok“
na newyorskej burze v roku 1929

Z médií
Martin Rázus: Maroško
Fraňo Kráľ: Čenkovej deti

Kvalitné výrobky sklární Katarínskej Huty, 
po ktorých bol dopyt aj v Európe.

Vysťahovalecký pas

„Svetová hospodárska kríza vyvolala pokles výroby vo všetkých odvetviach
a rast nezamestnanosti. V rokoch 1930 – 1934 dosiahol počet nezamestnaných
na Slovensku 250 000 osôb. Jedným zo spôsobov na zmiernenie ich katastro -
fálnej sociálnej situácie sa od roku 1931 stala štátna stravovacia akcia
ministerstva sociálnej starostlivosti. Nezamestnaní dostávali poukážky v hodnote
10 – 20 korún, ktoré im umožňovali v určených obchodoch získať potraviny.
Poukážky prešli do pamäti krízou postihnutých generácií ako žobračenky.“

Kronika Slovenska, 1999

„Industrializačný vývoj na Slovensku začatý v osemdesiatych rokoch minu -
lého storočia maďarskou priemyselnou politikou, ktorá ohromnými výhodami
začala podporovať zakladanie a rozširovanie nových podnikov, nebol roku
1918 ešte ukončený. Nastalo obdobie, v ktorom kapitálovo silne vyvinutý
exportný priemysel zemí zamoravských, vybudovaný za Rakúska neodvisle 
od Uhorska čiste poľnohospodárskeho, mohol voľne konkurovať so slabým
priemyslom slovenským, nachádzajúcim sa v plienkach. Liberalistický princíp
voľnej súťaže, ktorý sa po prevrate na celom území štátnom uplatňoval... bol
pre slovenský priemysel pohromou, pretože do konkurenčného boja prišli živly
nerovnorodé a hospodársky slabší musel vo voľnej súťaži podľahnúť...“

Úryvok z prednášky profesora I. Karvaša v Prahe, 1935 

Roľnícky dom
na Myjave

Továreň na káble
v Bratislave
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Pátrame
1. Opíšte sociálnu situáciu

na Horehroní.
2. Prečo sa slovenské hospodárstvo

dostalo voči českej časti štátu
do úlohy chudobnejšieho
a slabšieho partnera?

3. Zistite, akým spôsobom sa riešila
zlá sociálna situácia časti
obyvateľstva.

P1 P2 P3

  NNa stope
„Ľud na Horehroní je absolútne pozbavený zárobku a práce. Je zaťažený,

nnnneevvládze platiť dane, ani staré dlžoby. Keď je v takomto stave, prichodia k nemu
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tttrrýýzzniť ten ubiedený ľud slovenský.“

AAA.A. ŠŠŠalát, poslanec za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu v Národnom zhromaždení
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súdne rozhoddnuttiie, nappr. vymmááhanieee dlžobyy 
od osoby v prrípaadde nessplateeeniaa dlhooovv týmm, 
že sa jej zhabbe mmmajetokk
liberalizmus – mmmyšliennkovéé a politicckké hnnutie
hlásajúce slobodduu jednotlivccaa aa v hoosspodárrsstvve
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zasahovať.
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1. Porovnajte, čímmm sa z hosppoddárskeeehho hľľaddiskka

Slovensko odliiššovaloo od ČČČieech a MMMMoravvy..
j pppp
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podľahol koonkuurencii českkkéhho prieeemmyslu??
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4. Tip na surffovaannie: „ČČiernyyy šttvrtok“““
p

na newyorsskejj burze v rokkku 1929

Z médií
Martin Rázuss: MMaaroškoo
Fraňo Kráľ: ČČenkkkovej ddeti

Kvalitné výrobbky sklární Kataaríínskej HHuty,,
po ktorých bool dooopyt aj v Eurróppe.

Vysťahovaleccký pppas

„Svetová hospodárska kríza vyvolala pokles výroby vo všetkých odvetviach
aaaa rrarast nezamestnanosti. V rokoch 1930 – 1934 dosiahol počet nezamestnaných
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11999918 ešte ukončený. Nastalo obdobie, v ktorom kapitálovo silne vyvinutý
eeexexpxpportný priemysel zemí zamoravských, vybudovaný za Rakúska neodvisle 
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zzzlá sociálna situácia časti
oooobyvateľstva.

P1PP P2PP P3PP

(II/8) Medzivojnová Európa

„Spojenie dvoch území, ktoré sú na takom
rozdielnom vývojovom stupni, je pre krajiny
slabšie zároveň nutné i nebezpečné. Prezieravá
štátna politika to musí vedieť a vedome
podporovať vývoj produktívnych síl slabšieho
územia... Pri všetkých svojich opatreniach sa
musí pýtať, aký budú mať vplyv na hospodárstvo
chudobnejšej krajiny?“

O. Kapp, český ekonóm, 1928

Skúste si spomenúť
V čom podľa vás spočíval význam vzniku ČSR
pre Slovákov?

Zápas o každodennýý chlieb

Československá republika patrila po roku 1918 kk hhoossppooddáárrrrsskkykkykykkykkykkkykk vvvvyvvvvyyvvyyyvvyvvyvv sssysppeelleejjeejeejjjjššíímm kkrrrraaaajajajjiinnnnáámm
EEuurróóppyy. Tovary nesúce značku Made in Czechoslovakia ssa ússppešne ppredávvali nie-
len doma, ale aj na zahraničných trhoch. Československká kkooruna bbola vvoo ssvete
uznávaná. Firemné značky Baťa, Škoda a iné mali svetovvú poovesť.

Problémy slovenského hospoddárstva

Slovenské hospodárstvo sa hneď po vzniku ČSR dostalo vočii českej ččasti ššttátuu do
úlohy chudobnejšieho a  slabšieho partnera. Mnoho sloovennsských ttovárnníí nnevy -yy
držalo konkurenciu českého priemyslu, preto museli zasttaviťť prácu aalebo ssa pre -
sťahovať do českých krajín. Najrozvinutejšie priemyselnéé oddvvetvia nna Sloovvennsku
(drevárstvo, textilná výroba, železiarstvo a sklárstvo) boli zzávissslé od výývozu ssvoojich
výrobkov do cu dziny, čo im spôsobovalo problémy hlavvne ppočas hhospooddárrskej
krízy.

Z celkového počtu obyvateľov Slovenska bolo 60 % rooľníkkoov. Bohhatýchh veeľ ko -
statkárov, prosperujúcich gazdov hospodáriacich na úroodneeej pôde,, pasieenkkoch
a vinohradoch bolo málo. Väčšina roľníkov napriek úmmornneej prácii veľmmii ťaažko
vyžila zo svojich malých roličiek, ktoré sa delením meddzi deeeti stále viac ddroobili.
S ťažkosťami a často pod cenu museli predávať svoje proodukktty, nemmali prooostrried-
ky na nákup strojov a zvierat. Boli nútení požičiavať si vv bannnkách peniazeee zaa vy-
soké úroky, ktoré nevládali splácať. Preto k nim často prricháádzal exxekútoorr, kktorý
im za nezaplatené dlhy zabavil majetok.

Hospodárska kríza

Československo, rovnako ako celý svet, postihla hospodárskkaa kríza už kráátkoo po
vojne v rokoch 1921 – 1923. Oveľa ničivejšia však bola kkrízaa,, ktorá vvypukklla rroku
1929 a trvala až do roku 1933. Slovenské priemyselné záávoddyy strácaali svojjee ppred-
chádzajúce trhy. Jednotlivé štáty sa totiž uzatvárali pred doovozzoom výroobkovv zz inných
krajín. Na Spiši, v Gemeri a na Pohroní tak vznikali celéé „hllaadové ddolinyy““.
Zlá hospodárska situácia spôsobila rast nezamestnanostii a prrudké znníženiiee žiivot-
nej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva. Ich nespokojnossť čaassto prerrastalaa doo de-
monštrácií, „hladových pochodov“ a štrajkov, ktoré vláddna mmmoc bezzohľaddnee po-
tláčala. Na Slovensku bol roku 1933 takmer každý tretí doospeelý nezammest nnaanýý.

Nezamestnaní a v biede žijúci obyvatelia sa často rozhhodllii opustiiť svojjuu vvlasť.
Vysťahovalecký prúd sa opäť zameral na USA, ale aj nna KKaanadu aa Arggeenttínu.
Do roku 1937 odišlo do zámoria 104 000 osôb.

Slovenské hospodárstvo po krííze

Od polovice tridsiatych rokov nastalo na Slovensku hhoossppppooddáááárrrrsskkee oožžiiiivveenniiee. Sttava-
li sa cesty a železnice, nové továrne, mestské štvrte i vojeenskkéé opevnnenia nna hra-
niciach, čo súviselo s posilňovaním obranyschopnosti šštátuu. Vládnne zássaahyy do
ekonomiky smerovali k tomu, aby sa na Slovensku zaklaadali nové podnikkyy. HHos-
podárske oživenie sa však do sociálnej sféry – do bežného žžiivota chhudobbnnejjších
sociálnych vrstiev – premietalo iba pomaly a postupnee, takkkže zápaas o  „„každo-
denný chlieb“ pokračoval.

Z galérie osobností

Imrich Karvaš (1903 – 1981)

Peter Zaťko (1903 – 1978)
Najvýznamnejší slovenskí ekonómovia, ktorí
sa usilovali modernizáciou a spriemyselnením
pozdvihnúť slovenské hospodárstvo. Boli
spoluzakladateľmi Národohospodárskeho
ústavu Slovenska, ktorý vypracúval a vládnym
orgánom predkladal návrhy na oživenie
slovenskej ekonomiky, ale bez úspechu. Počas
Slovenského štátu (1939 – 1945) obidvaja
zastávali vysoké funkcie v hospodárskom
živote štátu, no zároveň sa aktívne zapojili 
do protifašistického odboja. Po nastolení
komunistickej totality roku 1948 boli
prenasledovaní a väznení.

Reklama na ľudovú kávu

44

P2PP

P3PP

PP1PP

Dejepis
Pátrame po minulosti
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I/5    Pamäť okolo nás

Navštívili sme múzeum
Ďalším miestom spomienok na minulosť je múzeum.  
Aké druhy pamiatok sa v ňom sprístupňujú?

Na počiatku bol museion
Slovo múzeum je gréckeho pôvodu a pochádza zo slova mu-

seion. Museion v preklade znamená chrám, v ktorom bývajú 

Múzy – bohyne umenia. Tu, pod ich ochranou, vtedajší učenci 

zhromažďovali, spracúvali a zároveň študovali vedecké a ume-

lecké diela. Dokonca jedna z týchto deviatich Múz, Kleió, ochra-

ňovala a inšpirovala učencov, ktorí písali o minulosti. 

Dnes je to múzeum
Aj keď sa nám grécke museion nezachovalo, jeho myšlienka 

je stále prítomná v našich súčasných múzeách. Dnes ich môže-

me navštíviť takmer v každom meste. Pracovníci múzeí v nich 

zhromažďujú, študujú a pravidelne sprístupňujú širokej verej-

nosti rôzne pamiatky z minulosti. Z nich môžeme vypátrať, ako 

ľudia kedysi žili, aké pracovné nástroje, predmety vyrábali a po-

užívali. Každé múzeum má svoj depozitár – skladisko. V ňom sú 

uskladnené a roztriedené historicky cenné predmety. Návštev-

níci múzeí nemajú do tohto priestoru prístup. Z tejto zásobárne 

odborníci vyberajú jednotlivé pamiatky do výstavných miest-

ností – expozícií. Všetky pamiatky, predmety a veci vystavené 

v múzeách sa nazývajú exponáty.

Boli ste v múzeu voskových figurín?
V súčasnosti rozoznávame rôzne druhy múzeí, v ktorých sa 

stretávame s rôznorodými exponátmi. Zvyčajne v každom štáte, 

v hlavnom meste krajiny, sa nachádza národné múzeum. To zhro-

mažďuje a vystavuje viaceré zbierky. Napríklad prírodovedné, ar-

cheologické, technické, historické i umelecké. V iných múzeách 

zasa nájdeme len určitý druh pamiatok. Napríklad predmety vy-

robené len z keramiky alebo predmety na výrobu vína. 

Osobitným druhom múzeí sú galérie, domy umenia. V nich 

sa zhromažďujú a vystavujú výtvarné a sochárske diela z minu-

losti, ale aj prítomnosti. Medzi múzeá zaraďujeme aj skanzeny, 

v ktorých sa nachádzajú stavebné a iné pamiatky ľudovej kultú-

ry v prírode. Zaujímavým múzeom je múzeum voskových figu-

rín. Sú to napodobeniny slávnych ľudí z celého sveta vyrobené 

z vosku. Sú medzi nimi takí, ktorí už zomreli, ale aj tí, ktorí ešte 

žijú. V tomto múzeu by sa na nás mohla pozerať aj vosková figu-

rína Andreja Kmeťa. Jeho zásluhou bolo už pred vyše sto rok-

mi v Turčianskom Svätom Martine založené Slovenské národné 

múzeum. 

17

Na stope

Pátrame

Andrej Kmeť píše o múzeu ako bezpečnom útulku,  
Národné noviny č. 93, 1892.

„Dnes, zajtra, ako sa už ten náš ľud prebúdza a čítaním vzde-
láva, bude sa pýtať, ako žili, pracovali, ako sa šatili jeho predkovia. 
Kto odpovie ti na túto otázku? Odpovie ti zbierka alebo múzeum. 
Zbierajme pamiatky časov dávnych, aby zachovali sme ich pre 
ďalekú budúcnosť. V potomstve chceme mať uctených predkov svo-
jich, keď hľadáme, zbierame a na bezpečnom mieste zachraňujeme 
všetky pamiatky, ktoré pôda otcovská, či vo vnútri a či na povrchu 
svojom zachovala po nich. V tých starých pamiatkach skrýva sa 
veľmi pekné a hlboké poučenie. Keď chceme niečo zachrániť pred 
zahynutím, aspoň na pamiatku, utekajme s tým do múzea, aby nám 
to nová móda nepovyhadzovala na smetisko, kde navždy zmizne. 
Ukrývajme pred nivočmi do múzea ako do bezpečného útulku.“

múzeum

Pátrame

Rozlišujeme, 
usporadúvame, 
opakujeme

Do slovníčka
-

-

P1
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Ďalším miestom spomienok na minulosť je múzeum.
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sa zhromažďujú a vystavujú výtvarné a sochárske diela z

losti, ale aj prítomnosti. Medzi múzeá zaraďujeme aj skan
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z vosku. Sú medzi nimi takí, ktorí už zomreli, ale aj tí, ktor
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NNNa stope
Andrej Kmeť píše o múzeu ako bezpečnom útulku,
Národné noviny č. 93, 1892.

„Dnes, zajtra, ako sa už ten náš ľud prebúdza a čítaním vzde-
lláááávvaa, bude sa pýtať, ako žili, pracovali, ako sa šatili jeho predkovia.
KKKKKtooo odpovie ti na túto otázku? Odpovie ti zbierka alebo múzeum. 
ZZZZbbiierajme pamiatky časov dávnych, aby zachovali sme ich pre
ďďďďaďaallekú budúcnosť. V potomstve chceme mať uctených predkov svo-
jjiicchhh, keď hľadáme, zbierame a na bezpečnom mieste zachraňujeme 
vvvvššeeetky pamiatky, ktoré pôda otcovská, či vo vnútri a či na povrchu 
ssssvvoojojom zachovala po nich. V tých starých pamiatkach skrýva sa
vvvveeľľmmi pekné a hlboké poučenie. Keď chceme niečo zachrániť pred
zzzzaahhhynutím, aspoň na pamiatku, utekajme s tým do múzea, aby nám 
tttooo nnová móda nepovyhadzovala na smetisko, kde navždy zmizne.
UUUUUkkrrývajme pred nivočmi do múzea ako do bezpečného útulku.“
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Pohľad späť III 

pohyb, sťahovanie (ľudí)
dejepisná mapa

zemepisná mapa
dediny, mestské štáty 

mestá

ľudská práca (jej druhy)

1. Vysvetlím dôležité slová – pojmy.

2. Pochopím vzťahy medzi dôležitými slovami pomocou pamäťovej mapy.

pohyb ľudí v minulosti 
i prítomnosti

 dobrovoľný pohyb

moji príbuzní,  
predkovia v pohybe

nedobrovoľný (nútený)

príklady pohybu

za prácou, vzdelávaním,  
rodinou, turistikou

neúroda, hlad, útlak,  násilie, vojna, nedostatok pitnej vody

3.  Zistím, či sa moji príbuzní kedysi dávno stali účastníkmi dobrovoľného  
alebo nedobrovoľného pohybu, sťahovania.

44

4. Doplním do pamäťovej mapy hlavné príčiny pohybov ľudí v mi-nulosti a prítomnosti.

5. Zozbieram obrázky miest z rôznych historických období.6. Usporiadam tieto obrázky miest od najstarších po najmladšie.7.  Vystihnem rozdiely medzi mestami z rôznych historických ob-dobí: staroveku, stredoveku a novoveku.
8.  Navrhnem postup, podľa ktorého by sme so spolužiakmi v tíme urobili nástenné noviny s témou – Banské mestá na Slovensku.9. Zakreslím do obrysovej mapy Slovenska najvýznamnejšie ban-ské mestá z minulosti.

10. Vysvetlím pomocou svedectva gréckeho učenca Xenofónta, v čom spočívala špecializácia práce remeselníkov v období staroveku a neskôr i v období stredoveku a novoveku. „V malých mestách robí jeden a ten istý remeselník ležadlá, dvere, pluhy, stoly, často stavia domy a je rád, ak nájde takto dosť zákazníkov, aby sa uživil. Je samozrejme nemožné, aby človek, ktorý vyrába veľa vecí, vedel všetko dobre urobiť. Vo veľkých mestách, kde je veľký dopyt po jednotlivých výrob-koch, stačí každému k obžive jediné remeslo a často ani nie v celej jeho šírke. Napríklad jeden vyrába len mužskú obuv, iný ženskú, ďalší sa živí dokonca len výrobou podrážok či ozdobným vysekávaním kože, iný zase vykrajovaním zvrškov a posledný nerobí nič z toho, len to všetko zošíva dokopy. Ten, kto je činný vo veľmi úzkom odbore, dosahuje samozrejme najlepšie výkony.“  
11. Rozpoznám premeny ľudskej práce v minulosti.12. V prípade, ak sa môj otec zaoberá remeslom alebo ak sa môj starý otec zaoberal remeslom, nakreslím znak, ktorý by výstižne charakterizoval ich zamestnanie.  13. Uvedomím si, aké problémy riešia ľudia v súvislosti s prácou v súčasnosti.

14. Zaujmem svoj postoj k detskej práci v minulosti i prítomnosti.

príčiny pohybu 
ľudí

Pohľad späť III 

pohyb, sťahovanie (ľudí)
dejepisná mapa

zemepisná mapa
dediny, mestské štáty 

mestá

ľudská práca (jej druhy)

1. Vysvetlím dôležité slová – pojmy.

2. Pochopím vzťahy medzi dôležitými slovamipomocou pamäťovej mapy.

pohyb ľudí v minulosti 
i prítomnosti

 dobrovoľný pohyb

mojoji prrííbuznní, 
predkokoviaa v pohhybe

nedobrovoľný (nútený)

príklady pohybu

za prácou, vzdelávaanímmm, 
rodinou, turistikokou

neúroda, hlad, útlak, násilie, vojna, nedostatok pitnej vody

3. Zistím, či sa moji príbuzní kedysi dávno stali účastníkmi dobrovoľného 
alebo nedobrovoľného pohybu, sťahovania.

44

444.4 Doplním do pamäťovej mapy hlavné príčiny pohybov ľudí v mi-nulosti a prítomnosti.

555..5 Zozbieram obrázky miest z rôznych historických období.6666. Usporiadam tieto obrázky miest od najstarších po najmladšie.777. Vystihnem rozdiely medzi mestami z rôznych historických ob-dobí: staroveku, stredoveku a novoveku.
888.  8 Navrhnem postup, podľa ktorého by sme so spolužiakmi v tíme urobili nástenné noviny s témou – Banské mestá na Slovensku.999.9 Zakreslím do obrysovej mapy Slovenska najvýznamnejšie ban-ské mestá z minulosti.

11100..1 Vysvetlím pomocou svedectva gréckeho učenca Xenofónta, v čom spočívala špecializácia práce remeselníkov v období staroveku a neskôr i v období stredoveku a novoveku.„V malých mestách robí jeden a ten istý remeselník ležadlá, dvere, pluhy, stoly, často stavia domy a je rád, ak nájde takto dosť zákazníkov, aby sa uživil. Je samozrejme nemožné, aby človek, ktorý vyrába veľa vecí, vedel všetko dobre urobiť. Vo veľkých mestách, kde je veľký dopyt po jednotlivých výrob-koch, stačí každému k obžive jediné remeslo a často ani nie v celej jeho šírke. Napríklad jeden vyrába len mužskú obuv, iný ženskú, ďalší sa živí dokonca len výrobou podrážok či ozdobným vysekávaním kože, iný zase vykrajovaním zvrškov a posledný nerobí nič z toho, len to všetko zošíva dokopy. Ten, kto je činný vo veľmi úzkom odbore, dosahuje samozrejme najlepšie výkony.“ 
111111... Rozpoznám premeny ľudskej práce v minulosti.11122.. V prípade, ak sa môj otec zaoberá remeslom alebo ak sa môj starý otec zaoberal remeslom, nakreslím znak, ktorý by výstižne charakterizoval ich zamestnanie.  11133..1 . Uvedomím si, aké problémy riešia ľudia v súvislosti s prácou v súčasnosti.

111144.. Zaujmem svoj postoj k detskej práci v minulosti i prítomnosti.

príčiny pohybu 
ľudí

2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1
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NOVÝ Slovenský jazyk  
  pracovné učebnice 
pre 5. - 9. ročník ZŠ (1. - 4. ročník GOŠ)

 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 do novej pracovnej učebnice.

Pracovná učebnica ponúka:
 konštruktivistický prístup k výchove a vzdelávaniu,

 tvorivé úlohy rozvíjajúce kreativitu a fantáziu žiakov,

 zohľadnenie iŠVP a požiadaviek učiteľov z praxe,

 navádzanie žiakov k vzájomnému rešpektu a k spolupráci,

 osvojenie si pravidiel korektnej diskusie a argumentácie,

 pútavé grafi cké stvárnenie a bohaté ilustrácie,

 využívanie prvkov IKT.
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1 Napíš neurčitok slovies.

brúsi –  kričala –  pošteklilo – 
zatajím –  spálili –  vďačíte – 
tlačte –  žiarilo –  pomôžeš – 
nakupuje –  vypráš –  osolil – 
učíme sa –  skočíte –  zatrúbte – 

Slovesný vid

2 Roztrieď slovesá do tabuľky podľa vidu. Použi pomôcku.
mlčať udobriť sa hniezdiťbrániť sa pršať 

naučiť sapreskočiť riešiť 
uletieťstrašiť kúpiť 
vážiťzazvoniť žehliť 
obslúžiťsúťažiť utiecť skvapalniť

Dokonavý vid Nedokonavý vid (budem/bude)

3 Vytvor vidovú dvojicu. Spoj čiarou sloveso v dokonavom a nedokonavom vide.  Podčiarkni nedokonavé slovesá.
 ďakovať   posilňovať

 oslobodiť   triediť 

 posilniť   poďakovať 

 uzdraviť sa   oslobodzovať 

 roztriediť   pobaliť

 baliť   uzdravovať sa 

 prišiť   zazvoniť 

 žehliť   prišívať

 zvoniť   nasnežiť

 premyslieť   oslavovať 

 snežiť   vyžehliť

 osláviť   premýšľať

TEST
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Slovesný vid

1. Zakrúžkuj všetky nedokonavé slovesá.  

brániť sa, farbiť, zabaliť, cvičiť, roztočiť, liečiť sa, mrholiť, vykloniť sa, ukazovať, obaľovať,  zahodiť, polepšiť sa, jesť, pochváliť sa, sušiť, oznámiť, dovoliť, vyskakovať, zahadzovať, žiť
2. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovesá dokonavé.

A. mlčí, naskočila, vyletelo, nudia sa   B. rozpustí, slúžime, oslavoval, bežiaC. spomalia, vyplazil, uspáva, jazdím D. kúpime, oslávite, rozlúči sa, utečú
3. Ku každému nedokonavému slovesu napíš N a k dokonavému slovesu napíš D. 

mýlim sa –  dostaví sa –  pozdrav sa – 
hrmelo –  zašpinili –  plazí sa – 
hanbia sa –  vyliečil –  penila – 
ošetria –  páliť –  zastavíš – 

4. Z dvojice slovies doplň do vety len dokonavé sloveso v správnom tvare. 

Včera som ti (kresliť/nakresliť)  obrázok leva. Babka (uvariť/variť) 
 na obed kapustnicu. (Kúpiť/Kupovať)  si vždy len jeden zákusok. Lekár (liečiť/vyliečiť)  nášho starého otca. V marci sme sa (rozlúčiť/lúčiť)  so zimou. Peter (skočiť/skákať)  najďalej. Jana (nastúpiť/nastupovať)  do vlaku posledná.

5. K dokonavým slovesám utvor nedokonavé slovesá. 

nahromadiť –  oholiť sa –  zachrániť – 
dopraviť –  poprosiť –  navštíviť – 

6. Z vybraných slov napíš z každej skupiny (b, m, p, r, s, v, z) jedno nedokonavé sloveso v neurčitku.

SSJJ777SSSJJ777
strana 2

kričala – pošteklilo – 
spálili – vďačíte – 

žiarilo – pomôžeš – 
vypráš – osolil – 

skočíte – zatrúbte – 

Slovesný vid

y podľa vidu. Použi pomôcku.
udobriť sa hniezdiť
pršať

naučiť sa
riešiť

uletieť
kúpiť

vážiť
žehliť

obslúžiť
utiecť

skvapalniť

vid Nedokonavý vid (budemm/budde)

arou sloveso v dokonavom a nedokonavom vide. sá.

silňovať

ediť

ďakovať 

obodzovať 

baliť

ravovať sa 

prišiť zazvoniť 

žehliť prišívať

zvoniť  nasnežiť

premyslieť  oslavovať 

snežiť  vyžehliť

osláviť  premýšľať
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Slovesný vid

1. Zakrúžkuj všetky nedokonavé slovesá.  

brániť sa, farbiť, zabaliť, cvičiť, roztočiť, liečiť sa, mrholiť, vykloniť sa, ukazovať, obaľovať, zahodiť, polepšiť sa, jesť, pochváliť sa, sušiť, oznámiť, dovoliť, vyskakovať, zahadzovať, žiť
2. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovesá dokonavé.

A. mlčí, naskočila, vyletelo, nudia sa B. rozpustí, slúžime, oslavoval, bežiaC. spomalia, vyplazil, uspáva, jazdím D. kúpime, oslávite, rozlúči sa, utečú
3. Ku každému nedokonavému slovesu napíš N a k dokonavému slovesu napíš D. 

mýlim sa – dostaví sa – pozdrav sa – 
hrmelo – zašpinili – plazí sa – 
hanbia sa – vyliečil – penila – 
ošetria – páliť – zastavíš – 

4. Z dvojice slovies doplň do vety len dokonavé sloveso v správnom tvare. 

Včera som ti (kresliť/nakresliť)  obrázok leva. Babka (uvariť/variť)
na obed kapustnicu. (Kúpiť/Kupovať)  si vždy len jeden zákusok. Lekár (liečiť/vyliečiť)  nášho starého otca. V marci sme sa (rozlúčiť/lúčiť)  so zimou. Peter (skočiť/skákať)

najďalej. Jana (nastúpiť/nastupovať)  do vlaku posledná.

5. K dokonavým slovesám utvor nedokonavé slovesá. 

nahromadiť – oholiť sa – zachrániť – 
dopraviť – poprosiť – navštíviť – 

6. Z vybraných slov napíš z každej skupiny (b, m, p, r, s, v, z) jedno nedokonavé sloveso v neurčitku.
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Koľ  kokrát za deň jeme ovocie?    
graf

1.  a) Pozrite si 
graf a pomocou 
vysvetliviek 
preskúmajte,  
z čoho sa skladá 
a ako sa nazývajú 
jeho jednotlivé 
časti.

2.  a) Preskúmajte graf 
a povedzte, v čom je 
rovnaký a v čom sa líši 
od grafu v úlohe 1.  
Pozorujte nové údaje 
v grafe.

b) Čítajte informácie z grafu a odpovedajte na otázky. 

c) Zistite, v ktorej vekovej skupine je denná a častejšia konzumácia ovocia:

d)  Porozmýšľajte, akým spôsobom sa mohli informácie o deťoch v grafe získať. 
e) Zhodnoťte, aký význam majú grafy. 

b) V ktorých skupinách sa robili zistenia o návšteve knižníc? 

c) Pomocou legendy a číselných údajov vysvetlite, ktoré informácie z grafu vyplývajú. 

d) Koľko mladých z celku navštevuje nejakú knižnicu? 

v  Zvislá os 
množstvo/

Ovocie jem raz alebo viackrát za deň
(údaje sú v %)

 dievčatá
 chlapci

40

30

20

10

15-roční 13-roční 11-roční

Názov  t

Legenda  t

Stĺpce/rady t t  Vodorovná os 

s  Kruhový tvar  

Ako navštevujú knižnicu mladí ľudia

 nechodím do knižnice                 chodím do školskej knižnice
 chodím do verejnej knižnice

54 %

14 %

32 %

Výsek  t

20
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3.  a) Pracujte spoločne: urobte si prieskum o návštevnosti knižníc vo svojej triede podľa troch kategórií 
v grafe. Porovnajte:

4.  a) Pozorne si pozrite si koláčové grafy, ktoré ukazujú výsledok prieskumu o tom, koľko času trávia 
mladí ľudia na Facebooku a iných sociálnych sieťach, a legendu. 
b)  Komentujte jednotlivé údaje v grafe. 
c) Urobte si spoločne prieskum o tom, ktoré sociálne siete používate, a potom spoločne zhotovte graf. 

b)  Skúste vysvetliť, prečo zistenia priniesli daný výsledok.

Počet žiakov

Celok

Graf prehľadný nákres a záznam údajov
stravovacie návyky, návštevnosť knižníc

 stĺpcový graf  
medzi chlapcami a dievčatami

 kruhový graf  
akú časť z celku – koľko percent – predstavujú mladí, ktorí navštevujú knižnice

24  %

22 %

22 %

8 %
2 %
9 %

17 %

 Nad 

 

21  %

17 %

15 %7 %
5 %

8 %

27 %
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Koľkokrát za deň jeme ovocie?    
graf

1. a) Pozrite si
graf a pomocou 
vysvetliviek 
preskúmajte, 
z čoho sa skladá 
a ako sa nazývajú 
jeho jednotlivé
časti.

2. a) Preskúmajte graf 
a povedzte, v čom je 
rovnaký a v čom sa líši 
od grafu v úlohe 1. 
Pozorujte nové údaje
v grafe.

b) Čítajte informácie z grafu a odpovedajte na otázky. 

c) Zistite, v ktorej vekovej skupine je denná a častejšia konzumácia ovocia:

d)  Porozmýšľajte, akým spôsobom sa mohli informácie o deťoch v grafe získať. 
e) Zhodnoťte, aký význam majú grafy.

b) V ktorých skupinách sa robili zistenia o návšteve knižníc? 

c) Pomocou legendy a číselných údajov vysvetlite, ktoré informácie z grafu vyplývajú. 

d) Koľko mladých z celku navštevuje nejakú knižnicu? 

v Zvvislá oss
mnnožstvo/

Ovocie jem raz alebo viacckrát za deň
(údaje sú v %)

dievčatá
chlapci

40

30

20

10

15-roční 13-ročníí 11-roční

Názov  ttt

Legenda ttt

Stĺpce/rady ttt tVoodorovvná os

s Kruhoový tvar 

Ako navštevujú knižnicu mladí ľudia

nechodím do knižnice               chodím do školskej knižnice
chodím do verejnej knižnice

54 %

14 %

32 %

Výsek  ttt
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Zošit pre učiteľa – ukážková dvojstrana

Zošit pre učiteľa ponúka:
 jasne značené riešenia a návrhy riešení,

 hľadané javy vyznačené priamo v texte,

 uľahčenie a zefektívnenie práce učiteľa,

 praktický plnofarebný formát B5,

 jednoduchý prehľad dvojstrany, totožnej 

s pracovnou učebnicou.

Myslíme 
na všetkých!
Pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami sme 

pripravili pracovné listy 

zo slovenského jazyka. 

Špeciálne pedagogičky 

na základe dlhoročných 

skúseností vybrali 

kľúčové témy z pravopisu 

a gramatiky, ktoré robia 

žiakom problémy.

24 %

222 %%%%
9 %

17 % 21 %27 %

9

Zošit pre učiteľa – ukážková dvojstrana

MATERIÁLY 
PRE ŽIAKOV 
so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
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www.e-orbispictus.sk
á
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111 Napíš neurčitok slovies.

brúsi – 

ajím – 

te – 
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eď slovesá do tabuľky
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iť

Dokonavý v

dvojicu. Spoj čia
dokonavé sloves
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 uzd
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DVOJČLENNÁ VETA   

Jadro dvojčlennej vety tvorí podmet a prísudok (Kto? Čo? + Čo robí?/Čo sa s ním deje?).

úplná (podmet je vyjadrený)

 Peter číta. 
Pes je hladný. 

My budeme spievať.

neúplná (podmet je nevyjadrený)

 (On) Neprišiel.  
(Ja) Mám radosť.  

(Ty) Si šťastný? 

JEDNOČLENNÁ VETA   

Jadro jednočlennej vety tvorí vetný základ (nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok).

slovesná (jadro tvorí vetný základ vyjadrený slovesom) 

 Čo sa robí? Sneží.    Kto? Čo sneží?  Nevieme určiť. 

 Čo sa deje? Je horúco.  Kto? Čo sa deje?  Nevieme určiť. 

neslovesná (jadro tvorí vetný základ, ktorý môže byť vyjadrený podstatným menom, 

prídavným menom, príslovkou, citoslovcom alebo časticou)

 Čo sa robí?             Potraviny.             Výborné!             Čľup!             Bohužiaľ!             Dobre?

pomôcka

Dvojčlenná veta
Úplná

Neúplná

Holá 

len jadro (len podmet a prísudok)

Peter číta.

Simona je hanblivá.

Je rozumný.

Spia.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Náš Peter číta knihy.

Malá Simona je veľmi hanblivá.

Je veľmi rozumný.

Spia veľmi tvrdo.

Dvojčlenná veta
Slovesná

Neslovesná

Holá 

len jadro (vetný základ)

Prší.

Je zakúrené?

Dovidenia!

Výlet.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Husto prší.

Je zakúrené v krbe?

Dovidenia zajtra!

Náš výlet do Vysokých Tatier.

SSJJ777SSSJJJ777

SSSSKLADBA

VVVeVety podľa členitosti 

strana 1

D. Kovárová – A. Kurtulíková

 © Orbis Pictus Istropolitana, spol. s
 

r. o.

DDDVVOJČLENNÁ VETA  

Jadro dvojčlennej vety tvorí podmet a prísudok (k Kto? Čo? + ? Čo robí?/Čo sa s ním ddeje?).

úplná (podmet je vyjadrený)

PPeter číta.
Pes je hladný.ýý

My budeme sppievať.ťť

neúplná (podmet je nevyjadrený)

((On) Neprišiel. 
(Ja) Mám radosť. 

(Ty) Si šťastnýý?? 

JJEEEDNOČLENNÁ VETA  

Jadro jednočlennej vety tvorí vetný základ (nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok).

slovesná (jadro tvorí vetný základ vyjadrený slovesom) 

Čo sa robí? Sneží. Kto? Čo sneží? Nevieme určiť.

Čo sa deje? Je horúco. Kto? Čo sa deje? Nevieme určiť.

neslovesná (jadro tvorí vetný základ, ktorý môže byť vyjadrený podstatným menom, 

prídavným menom, príslovkou, citoslovcom alebo časticou)

ČČo sa robí?            ? Potraviny.             Výborné!             Čľup!             Bohužiaľ!         Dobrere?

pomôcka

Dvojčlenná veta
Úplná

Neúplná

Holá

len jadro (len podmet a prísudok)

Peter číta.

Simona je hanblivá.

Je roozummný.ýý

SSpia.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Náš Peter číta knihy.yy

Malá Simona je veľmi hanblivá.

JJe veľmmi rozzumnmný.ýý

SSpia veeľmii tvrddo.

Dvojčlenná veta
Slovesná

Neslovesná

Holá

len jadro (vetný základ)

Prší.íí

Je zakúrené?

Dovidideniaa!

Výýlet.

Rozvitá

jadro + rozvíjacie vetné členy

Husto prší.íí

Je zakúrené v krbe?

DDovidennia zaajtraa!

Náš výlelet do VVysokkýchh Tattierr.rr

ZADARMO

2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
učebníc.

20 +1

Rôzne typy úloh pomáhajú učiteľovi 

udržať pozornosť žiakov na hodine.

Východiskové texty reagujú na potrebu prierezových 

tém a medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní.

Pracovná 

učebnica navádza 

k aktívnej práci – 

žiaci sa stávajú jej 

spoluautormi.

Úlohy zamerané 

na čítanie s porozumením 

a na vzájomnú diskusiu 

v triede.

Písomný a ústny prejav 

žiakov je formovaný 

príjemným a nenásilným 

spôsobom.
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Séria pracovných zošitov 

korešponduje s obsahom 

učebnice i s usporiadaním 

učiva v nej. Rôznorodé úlohy 

rešpektujúce najnovšie 

trendy vo vyučovaní rozvíjajú 

systémom malých krokov 

kompetencie iŠVP.

Pomocník obsahuje aj 

rozširujúce učivo, úlohy 

na overenie si vedomostí 

a zručností v používaní jazyka. 

Riešenia úloh umožňujú žiakom 

i rodičom okamžitú spätnú 

väzbu. Našich Pomocníkov 

využijú žiaci nielen na vyučovaní, 

ale aj počas domácej prípravy 

alebo opakovania. 

55

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

Jarmila Krajčovičová

zo slovenskéhoo ess oo ee ss
jazyka

zo slovenského
jazyka

    pracovný zošit  
             pre 5. ročník ZŠ 66

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

Jarmila Krajčovičová

6
zo slovenskéhoo ess oovee ss

jazyka
zo slovenského

jazyka
    pracovný zošit  

             pre 6. ročník ZŠ
                          a 1. ročník GOŠ

77

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

Jarmila Krajčovičová

zo slovenského

7
o ess oo ee ss

jazyka
zo slovenského

jazyka
    pracovný zošit  

             pre 7. ročník ZŠ
                    a 2. ročník GOŠ 88

Jarmila Krajčovičová

zo slovenskéhoovess oo ee ss
jazyka

zo slovenského
jazyka

    pracovný zošit  
             pre 8. ročník ZŠ

                   a 3. ročník GOŠ

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

hoooooohohohooooohhhhhhoohhhhoooo 99

Jarmila Krajčovičová

zo slovenského
9

ovesslooveenssjazyka
zo slovenskéhojazyka

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

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

Pomocník 
zo slovenského jazyka
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 J. Krajčovičová

Komunikačne – Zážitkovo – Prakticky

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

Zošit pre učiteľaZošit pre učiteľa

Jarmila Krajčovičová

9999
zo slovenskéhoovesslooveensslovesslolovvveensnsjazyka
zo slovenskéhojazyka

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

P i cc t uu s  I s t r o p o l i t a n a

ZZoZZoZZo

zzoozozozozozozozo

 
 

Zošit pre učiteľaZošit pre učiteľa

Jarmila Krajčovičová

888
zo slovenského

88888
lovesslolovvveensnsjazyka

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

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

ZZZZ

 I s s t rr o p o

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

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

77777
zo slovenskéhoo ess oo ee ssovessloovvveenss

jazyka
zo slovenského

jazyka
    pracovný zošit  

             pre 7. ročník ZŠ
                          a 2. ročník GOŠ

ZZZZZZ

i cc t u su s  I s t r

zzzzzzzzzz

  

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

6666
zo slovenskéhoo ess oo ee ssovessloovvveenss

jazyka
zo slovenského

jazyka
    pracovný zošit  

             pre 6. ročník ZŠ
                          a 1. ročník GOŠ

ZZZZZZ

P i cc t uu s  I s t

zzzzzz

   

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

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

5555
zo slovenskéhoovessloovvveenss

jazyka
zo slovenského

jazyka
    pracovný zošit  

             pre 5. ročník ZŠ

Zošity pre učiteľa 

prinášajú učiteľovi pohodlie 

pri práci s pracovnými zošitmi. 

Obsahujú správne riešenia 

alebo možnosti riešení otvorených 

i uzavretých úloh a pri tvorivých 

úlohách poskytujú podnetné 

námety a príklady. 
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UCELENÁ 

SÉRIA

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
zošitov.

20 +1



35Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí www.e-orbispictus.sk

2222

Prírodná lyrika

Malebná príroda Oravy prirástla básnikovi k srdcu, už od detstva napĺňala jeho dušu 
krásou. Nájdi v básni verše vrúcneho citu, ktoré sa opakujú.

Ktoré dva svety básnik porovnáva? Čo prináša jeden a čo druhý? Vyhľadaj príslušné 
verše a vypíš kľúčové slovesá alebo podstatné mená.

a) Napíš podľa básne, čo v básnikovi vyvolávajú nasledujúce podnety.

1

2

3

Pavol Országh-Hviezdoslav   
Pozdrav

2323

b) Básnik pri výstavbe básne využíva aj zmenu slovosledu. V úlohe a) zakrúžkuj   
 slovné spojenia, v ktorých je zmenený slovosled. Spojenia napíš podľa 
 zaužívaného slovosledu.

Vo veršoch vyhľadaj aspoň päť básnických prostriedkov: epitetá podčiarkni rovnou 
čiarou, metafory vlnovkou, opakovanie slov na začiatku verša prerušovanou čiarou 
a prirovnania zakrúžkuj.

a) Báseň Pozdrav je lyrickou básňou. Vyhľadaj a podčiarkni znaky lyriky 
 v nasledujúcom riadku.

Urč schému rýmu v prvých piatich veršoch básne. Porovnaj ju s nasledujúcimi 
veršami a zisti, či sa schéma rýmu opakuje alebo je iná – rôznorodá.

Napíš, čo je témou a čo hlavnou myšlienkou básne Pozdrav.

b) Prečo báseň Pozdrav a iné podobné básne zaraďujeme do prírodnej lyriky?

4

5

6

7

22333

b)) Básnik pri výstavbe básne využíva aj zmenu slovosledu.. V úlohe a) zakkrúžkuuj
slovné spojenia, v ktorých je zmenený slovosled. Spojenia napíš podľľa 
zaužívaného slovosledu.

VVo veršoch vyhľadaj aspoň päť básnických prostriedkov: epitetá podčiaarkni rrovnoouu 
ččiarou, metafory vlnovkou, opakovanie slov na začiatku vverša prerušovaanou ččiarouuu 
aa prirovnania zakrúžkuj.

aa) Báseň Pozdrav je lyrickou básňou. Vyhľadaj a podčiarkkni znaky lyrikyy v
v nasledujúcom riadku.

UUrč schému rýmu v prvých piatich veršoch básne. Porovnnaj ju s nasleduujúcimmi 
vveršami a zisti, či sa schéma rýmu opakuje alebo je iná –– rôznorodá.

NNapíš, čo je témou a čo hlavnou myšlienkou básne Pozdrrav.

bb) Prečo báseň Pozdrav a iné podobné básne zaraďujemee do prírodnej lyrikyy?v

V44

55

66

77
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yPrírodná lyrika

Malebná príroda Oravy prirástla básnikovi k srdcu, uuž od detstva napĺňala jeho duušu 
krásou. Nájdi v básni verše vrúcneho citu, ktoré sa opakujú.

Ktoré dva svety básnik porovnáva? Čo prináša jedenn a čo druhý? Vyhľadaaj prísluššné 
verše a vypíš kľúčové slovesá alebo podstatné mená..

a) Napíš podľa básne, čo v básnikovi vyvolávajú nasleedujúce podnety.

v

1

2

3

Pavol Országh-Hviezdoslavgg v
Pozdrav

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

Zošit pre učiteľaZošit pre učiteľa

Jarmila Krajčovičová

99
    pracovný zošit               pre 9. ročník ZŠ                          a 4. ročník GOŠ 99999999999999pracovný zošitzošit

z literatúry

s  P ii c t u s  I s t r o p o l i t a

ZoZoZo

    

Zošit pre učiteľaZošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

z literatúryi úli ú
    pracovný zošit               pre 8. ročník ZŠ                          a 3. ročník GOŠ88

úryúúryryú

ZZZ

tt u ss  II s t r o

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

77    pracovný zošit  
             pre 7. ročník ZŠ

                          a 2. ročník GOŠ 77777
z literatúryúl úryryryry

ZZZ

s  P ii c t u s

Jarmila Krajčovičová

z literatúryúl ú
    pracovný zošit  

             pre 6. ročník ZŠ
                          a 1. ročník GOŠ66

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

ryryry

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

b i ss  PP i c t u

ZZZ

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

Zošit pre učiteľa
Zošit pre učiteľa

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

Jarmila Krajčovičová

55    pracovný zošit  
             pre 5. ročník ZŠ 555555

z literatúryi úl úryryryry

Pomocník z literatúry je 

pracovným zošitom k učebnici 

Literárna výchova pre ZŠ, 

s ktorou zároveň korešponduje. 

Jeho obsahom sú rôznorodé 

úlohy rozvíjajúce analýzu, 

porozumenie a interpretáciu 

umeleckého textu. Zároveň 

pomáha žiakovi precvičiť a overiť 

si vedomosti a ďalšie zručnosti. 

Séria využíva systém rubrík 

(Slovníček, Maľovaná slovenčina, 

Osobnosti, Pamätníček) a jej 

súčasťou sú i opakovacie 

a precvičovacie časti (Na stupni 

víťazov). Riešenia úloh umožňujú 

žiakom i rodičom okamžitú

spätnú väzbu. Pomocník 

z literatúry je určený na prácu 

v škole aj doma. 

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

Jarmila Krajčovičová

55
z literatúryz literatúry

    pracovný zošit  
             pre 5. ročník ZŠ

    pracovný zošit  
             pre 5. ročník ZŠ

úúúúúúú

Jarmila Krajčovičová

z literatúryz literatúry
    pracovný zošit  

             pre 6. ročník ZŠ
                          a 1. ročník GOŠ66

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

Jarmila Krajčovičová

    pracovný zošit  
             pre 8. ročník ZŠ

                   a 3. ročník GOŠ

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

88   pracovný zošit 
Š

ý 88888888888

Jarmila Krajčovičová

99

3
6
6
8
6

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

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

9999
pracovný zošitzošit

Pomocník 
z literatúry
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 J. Krajčovičová

Zošity pre učiteľa 
obsahujú správne riešenia 

alebo možnosti riešení 

otvorených i uzavretých úloh 

a pri tvorivých úlohách 

poskytujú podnetné námety 

a príklady.
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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

33333  V texte podčiarkni predložky a zakrú

Predpoveď počasia

Dnes máme upršaný deň. Mim

Slovenska sa slnko usmieva s

u nás by ste ho hľadali márn

denná teplota na väčšine úz

5 až 10 stupňov, na východno

ojedinele aj 13 stupňov. Od z

káme postupné ochladzovan

dážď, z ktorého sa na niekt

môže náhle vytvoriť prietrž

lota na horách vo výške na

Na cestách rátajte s hmlou

však zamračene, pekné po

t

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 huubyyy. (môj)

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

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

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 .....................
........ učiteeľmmmi? (váš)

idieť že tento prehrešok .....................
........ veľmi mmrzíí.í. (on)

Cieľová rovinka

však 

prejde cez naše územie te

cerých miestach vystúpi n

Celzia. To je z dnešného p

i) Bolo vidieť, že tento p

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

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

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

222 D plň chDoplň chDoplň chýbajúce iýbajúce iýbajúce i/í y/ý a/í, y/ý a/í, y/ý a čísla načísla načísla napíš slovopíš slovopíš slovomm.m.
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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

19.7.2018   20:47

Celzia. To je z dnešného p
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44444 a) Dopíš do slov ohýbacie prípony. 

Starý otec so starou mam........... tvor

Myslím si, že obaja by si za to zas

to zásluh........... ich toleranci....... a lás

pre starú mam....... i zbierk....... básn.

obliekla vyšívanú kasanic....... a blú

žičk ..... Starý otec jej priniesol ky

sprievod prešiel cez celú dedin.

mohli poobzerať všetky susedk

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

sa jej narodí. Babk....... potom mu

ostať v mokrej obuv....... do polno

Z fotografi .............. ale vidno, že te

deň bol šťastný pre celú rodin

ZZZáZákladný Zá tvar G sg.

EEuurópa Európy Eur

aakkcia akcie akc

kkakatedrála katedrály ka

ssttavba stavby st

cchhuť chuti ch

nnooc noci n

mmmedaila medaily (o) medaile medailí meedaaiiláámm

b) Zvýraznené slová z úloh 4 a 5 a)

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

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

e.......

y...

y......

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

u........

u.....

a........

a........

i....

e/-í.....................

22 Doplň chDoplň chýbajúce iýbajúce i/í, y/ý a/í, y/ý a čísla načísla napíš slopíš slovom.
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1 V škrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená že kéhh roddu

Vyškrtni slová, ktoré nepatria medzi podstatné mená ženskéhéhoo roooddu. 

matrac, lakeť
i ť l k ť hosť, hrsť, raž, čeľusť, nábo ib r, 

korisť, matrac, lakeť, os, hosť, hrsť, raž, čeľusť, náboj,j, obobbuv, Sibbíírr, 

jež
kaluž, rad, výstroj, step, variant

jež ga áž ý b j kaluž, rad, výstroj, step, variant, d áár

jež, garáž, výzbroj, kaluž, rad, výstroj, step, variant, raadaaa, tváár

Výnimky z rytmickéhho kkkrátennia v GG pl.:

vzor ulica: (z) hrádzíí, , víí ôônní...íí

vzor dlaň: (z) trýzní, ttovvíí ááární...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, plpl.), ppridaaj zz teej 

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

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

...... ((sschôddza,, ppll.), 

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 rytmicckééého krrátennniaa:

N pl. D pl.. L pll.

ulica uliciamm uuliciaacchhc

spálňa spálňaam sppálňaaachh

dlaň dlaniaamm dllaniaaacchh

sieť sieťamm ssieťaaccch

Ženský rodŽenský rod

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

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

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

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

orchideí
......................

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

....

zmesi......................................

schôdzach
......................

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

...........

zmijam......................
.

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

šijijí.....................

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

y......

yt......

y......

y......

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

y......

y......

y......

y......

y......

y......

i....

i....

i.... i...

iii......
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i....
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L sg.

róppee

cii

ateddrárá

tavvbbee

huttii

noci ínocínocí nocciaammnocc

ilí med iiláedaaiilámmm

a) dop

yy......
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uu.........

uu........
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u........
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ii..

22 23

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...). 

2233

PPrrídavnné mmená

3333 Doplň do textu chýbajúce písmená.

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

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

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

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

4444  Z podstatného mena v zátvorke vytvor vhodné privvlastňovacie indiividuuálnee 
prídavné meno a doplň ho v správnom tvare do texxtu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri vzorrooch ottcovv a mmmaatkkinnn
sú iba ddllhé ohýbaaaciee
príponyy --ýmm, -ýchhh, -ýýmmmi
(herečkkinnýmm úspeeechooomm, 
v otcovvýýých sttopááccch, 
strýkovvýýýmii auutammmi...)).. .

íí nocciaamm
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Vzory otcov a matkin

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

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

Č ČČČ Č

Slovné spojenie Rod Číslooo PPád

.......

.......

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

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

.......

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

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

.......

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

Vzor matkin a otcov (pre mužský rod, životnéé)

N sg. N pl. I pl.

Katka Katkin (syn) Katkini (synovia) Katkinýmými ((synmmi)

kolegyňa kolegynin (šofér) kolegynini (šoféri) kolegyninýýmii (šoféérmi))

Peter Petrov (právnik) Petrovi (právnici) Petrovýmii (prrávnikkmi)

dedo dedov (lekár) dedovi (lekári)i dedovýmmi (lleekármmi)

Pravopisný semafor
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)

 S. Krištofová, B. Valovičová – 5., 6. ročník
 B. Hriňák a kol. – 7. ročník
 B. Hriňák, D. Mjartanová – 8. ročník

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. 

Koncept je postavený na postupných krokoch:

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. 

�

�

P
ra

co
v

n
ý

 z
o

š
it

 –
 u

k
á

žk
o

v
á

 d
v

o
js

tr
a

n
a

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

8Zošit pre
učiteľa

Slavomíra K iš

ný

e

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

6Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUSPICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisnýsemafor 

SlavomíraSlavomíra Krišt fKrištofováBarbora Valovičová

Zošit preeZ
učiteľau

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Slavomíra Krištofová
Barbora Valovičová

6
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný semafor 

Slavomíra Krištofová Barbora Valovičová

5Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICTUSPICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisnýsemafor 

SlavomíraSlavomíra K išKrištofováBarbora Valovičová

Zošit prreeZ
učiteľau

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Slavomíra Krištofová 
Barbora Valovičová

5
Pravopisný semafor 

Branislav HriňákAnna ValkovičováKlaudia Veselá

7 Zošit pre
učiteľa

ný

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

Pravopisný 
semafor 

Branislav Hriňák
Anna Valkovičová

Klaudia Veselá

7
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
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PRIPRAVUJEME

1. ZASTAV 
A ROZHLIADNI SA 

(červená) je krátkym 

overením pochopenia 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. 

Zošit pre učiteľa 
s riešeniami úloh.

ZVUKOVÉ 
NAHRÁVKY

vybraných cvičení 

www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných
zošitov.

20 +1

Pozrite si informačné video 
o tituloch Pravopisný semafor.
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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 zošitov 

sa v nich 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.
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Príprava do prímy
 EXAM testing

Pracovný zošit – 

ukážková dvojstrana
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2.
STUPEŇ

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných 
zošitov.

20 +1
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Cieľom pracovných zošitov je kvalitná príprava žiakov 

na Testovanie. Každý pracovný zošit v primeranom 

rozsahu ponúka širokú paletu gradovaných úloh, 

umožňujúcich dôkladné zopakovanie učiva. 

V pracovných zošitoch nájdete otvorené úlohy, ktoré 

vyžadujú celý postup riešenia, uzavreté úlohy s výberom 

odpovede a kontextové úlohy, ktoré kladú dôraz na čítanie 

s porozumením. Každá kapitola je ukončená testom, 

ktorý poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu.

Príprava na 
Testovanie 5a 9

 M. Totkovičová
 Z. Valášková, J. Andrejčíková

Testovanie 9 matematika 

– ukážková dvojstrana

Testovanie 5 matematika 

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

Základné rovinné útvary,
orientácia v štvorèekovej sieti

Geometria a meranie24

1 Pomenuj útvary
na obrázkoch.

2 Ko¾ko je na obrázku

3 Vypíš všetky úseèky, ktoré
sú vyznaèené na priamke .p

4 Ko¾ko rôznych trojuholníkov sa dá zlo�i� z palièiek då�ok 3, 4, 7,
8, 11, 12, ak na ka�dý trojuholník pou�ijeme práve tri palièky?

a b ctrojuholníkov, štvorcov?obdå�nikov,

M P a A

A

B

B C D E p

Q

Trojuholník
sa dá zložiť, iba ak

súčet dvoch menších
paličiek je väčší ako

tretia palička.
Trojuholníky

3—7—8 a 7—3—8
považujeme za rovnaké,

lebo sme použili rov-
naké 3 paličky.

Z palièiek sa dá zlo�i�         rôznych trojuholníkov.

Geometria a meranie 25

7 Ak je tvrdenie správne, zakrú�kuj
ÁNO, ak je nesprávne, zakrú�kuj NIE.

6 Vyznaè farebne vrcholy, strany a uhlo-
prieèky . Vypíš ich.obdå�nika XYWZ

Štvorec má štyri rôzne dlhé strany.

Proti¾ahlé strany obdå�nika sú rovnako dlhé. ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

Polomer kru�nice je polovicou då�ky priemeru kru�nice.

Neexistuje trojuholník, ktorý má dve strany rovnako dlhé.

1. Då�ka strany je 10 cm.
2. Då�ka strany je 7 cm.
3. Då�ka strany je 4 cm.

MN

NO

MO

5 Zostroj trojuholník ,
ak poznáš då�ku ka�dej strany.

MNO

a

b

c

d

Vrcholy    :
Strany    :

Uhloprieèky    : X

Z

Y

W

8 Pomenuj vrcholy mnohouholníkov.
Urè poèet strán a uhloprieèok.

Strán:
Uhloprieèok:

Strán:
Uhloprieèok:

Strán:
Uhloprieèok:

Strán:
Uhloprieèok:

9 Dokresli ako v zrkadle a po-
menuj útvar, ktorý vznikol.

�ltý útvar:
Zelený útvar:

Èervený útvar:

7 Ak je tvrdenie správne, zakrú�kuj
ÁNO, ak je nesprávne, zakrú�kuj NIE.

j p j

6 Vyznaè farebne vrcholy, strany a uhlo-
prieèky . Vypíš ich.å

Štvorec má štyri rôzne dlhé strany.

Proti¾ahlé strany obdå�nika sú rovnako dlhé. ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

Polomer kru�nice je polovicou då�ky priemeru kru�nice.

Neexistuje trojuholník, ktorý má dve strany rovnako dlhé.

1. Då�ka strany je 10 cm
2. Då�ka strany je 7 cm.
3. Då�ka strany je 4 cm.

5 Zostroj trojuholník
ak poznáš då�ku ka�d

aa
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cc

dd

Vrcholy    :Vrcholy    :   
Strany    :Strany    :   

UUhhloprieèky    :UUhhloprieèky    :   XX

ZZ

YYYY

WWWW

8 Pomenuj vrcholy mnohouholníkov.
Urè poèet strán a uhloprieèok.

SStrán:SStrán:
UUhloprieèok:UUhloprieèok:

Strán:Strán:
Uhloprieèok:Uhloprieèok:

Strán:Strán:
Uhloprieèok:Uhloprieèok:

Stráán:Stráán:
Uhlloprieèèok:Uhloprieèèok:

9 Dokresli ako v zrkadle a po-
menuj útvar, ktorý vznikol.

��ltý útvar:��ltý útvar:
ZZelený útvar:ZZelený útvar:

ÈÈervený útvar:ÈÈervený útvar:

Základné rovinné útvary,
orientácia v štvorèekovej sieti

y

Geometria a meranieGeometria a meranieGeometria a meranieGeometria a meranieGeometria a meranieGeometria a meranieeometria a meranieometria a meranieometria a meraniet i it i24

1 Pomenuj útvary
na obrázkoch.

2 Ko¾ko je na obrázku

3 Vypíš všetky úseèky, ktoré
sú vyznaèené na priamke .

4 Ko¾ko rôznych trojuholníkov sa dá zlo�i� z palièiek då�ok 3, 4, 7,
8, 11, 12, ak na ka�dý trojuholník pou�ijeme práve tri palièky?
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Trojuhholníkíkk
saa dá zložžiť, ibbaa aak

súúčeet dvocch meennšíích
paalličiek jee väčššíí akko

ttretia ppaličkkaa.
Trojuholníky

3—7—8 a 7—3—8
považujeme za rovnaké,

lebo sme použili rov-
naké 3 paličky.

Z palièiek sa dá zlo�i� �        rôznych ttrojuholnííkov.Z palièiek sa dá zlo�i� �        rôznych ttrojuholnííkov.
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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. j

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 z

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

3
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O ko¾kej boli namerané teploty pod priemerom?

Graf zobrazuje teploty namerané v obci Hostovice v noci z 2. na 3. j

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 z

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
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Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1
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a literatúra
pre roèník ZŠ9.

slovenský jazyk

Príprava
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Príprava

a literatúra
pre roèník ZŠ5.

slovenský jazyk
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Doplnkové pracovné zošity slúžia 

na zopakovanie a overenie vedomostí 

zo slovenského jazyka a literatúry 

a na prípravu na Testovanie 5 alebo 9.

Gramatické a pravopisné cvičenia a úlohy sú 

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.

Testovanie 5 slovenský jazyk a literatúra 

– ukážková dvojstrana

LITERATURA´

No. 5. – Rodina

Rodina sedí za stolom.

Všetci „jedia“ z prázdnych tanierov.

krièí do chodby

odsunie tanier, chce odís�

dcéra

ostane sedie�

synovi

dcére

dcéra odíde, synovi

príde

OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC

DCÉRA
OTEC

DCÉRA
MAMA
SYN
DCÉRA
OTEC

TETA
MAMA
OTEC
TETA

Nemô�eme by� aspoò raz pri obede všetci?
Jedz.
Kde je Marta?
Príde.
V�dy sa èaká na Martu. Milostivá pani!
Prosím �a.
Povedz jej to. Ja jej to mám hovori�?!
Prestaò.
Je to tvoja sestra, Alica.
Keï jej to ja poviem, bude ¾utova�!
( ) U nás sa obeduje presne!
( ) Ïakujem.
Kam ideš?! Nepoèkáš na ostatných?! (

) Aby som stále robil policajta.
Ïakujem, chutilo mi.
Je zlatá. Zjedla prvá.
Bude ma� vredy.
( ) Ty budeš ma� vredy.
( ) Na to si tu ostala?! Provokova�, èo?!
Choï do svojej izby! ( )
A ty jedz pomalšie. Budeš ma� vredy.
( ) Prepáète, mala som súrny telefonát.
Dáš si polievku?
Á, Marte volal prezident.
Prezident mi práve nevolal...

OTEC Ale muselo to by� nieèo ve¾mi dôle�ité, keï
si meškala k obedu. (

) Je horúca, pofúkaj si.
mama imaginárne

nalieva tete polievku

TETA Mne to nevadí.
( ) Pofúkaj si!!! ( )
Mišovi pridaj. (

)
SYN Staèí.

[...]
( ) Bolo to fantastické, Alica.
Ïakujem ti za obed a ïakujem ti za ïalšie
popoludnie strávené s tebou. ( )
Mišo, choï do svojej izby.
Koneène. ( )
( ) Èo budeš robi�?
( ) Ja to u� ïalej nevydr�ím...
Musíš. Bez teba sa úplne zrúti.
Ka�dý deò sedíme nad prázdnymi taniermi.
To je strašné.
Vèera strelil Mišovi zaucho, lebo nemiešal
ly�icou.
Vá�ne?
Núti nás fúka� do prázdnych tanierov, a keï
povie, �e polievka u� vychladla, musíme ju
z tých prázdnych tanierov ako�e jes�. Nevieš
si predstavi�, èo to je...
( ) Berie lieky?
Sama mu dávam.

OTEC

OTEC

MAMA
SYN
TETA
MAMA
TETA
MAMA
TETA
MAMA

TETA
MAMA

TETA
MAMA

zreve teta fúka do taniera

mama „pridá“ synovi

do taniera

odsunie tanier

odíde

odíde, teta s mamou osamejú

mame

rozplaèe sa

tíši ju

Viliam Klimáèek: Komiks

Zopakujem si

Dráma

komédia
tragédia

èinohra
muzikál

humor
divák

monológ
dialóg

literárna postava
(hlavná – ved¾ajšia)

divadelná hra
dejstvo

film
rozhlas

56

a) Témou ukážky je b) Za bežným životom rodiny sa ukrýva

e) Napíš vetu, ktorá prezrádza pointu ukážky.

d) Vypíš z textu citoslovce.

A.
B.
C.
D.

hlad a nedostatok v rodine.
neporozumenie v rodine.
porozumenie v rodine.
hranie divadla v rodine.

A.
B.
C.
D.

problém s telefonátom s prezidentom.
problém v otcovom duševnom zdraví.
problém s dcérinými žalúdočnými vredmi.
problém v citovom vzťahu rodičov.

Prečítaj si text.

c) Podčiarkni v texte vety
myslené ironicky.

1

LITERATÚRA

b) V ukážke nie sú:

b) Dvojčlenná veta je: c) Jednoduché súvetie nie je v možnosti:

b) Domnievaš sa, že sa text ukážky člení na dejstvá? Prečo áno,

c) V ukážke text v zátvorká

A.
B.
C.
D.

humorne.
satiricky.
smutno-smiešno.
tragicky.

A.
B.

jej to mám hovoriť?
Ja jej to mám ?
Ja

hovoriť
C.
D.

Ja jej to hovoriť?
Ja to mám hovoriť?

mám
jej

A.
B.
C.
D.

komédia.
činohra.
muzikál.
tragédia.

A.
B.
C.
D.

repliky,
uvádzacie vety,
dialógy,
oslovenia.

A.
B.
C.
D.

gestá,
pohyb,
silu hlasu,
artikuláciu.

A.
B.
C.
D.

Vždy sa čaká na Martu.
Milostivá pani!
Povedz jej to.
U nás sa obeduje presne!

A.
B.
C.
D.

Keď jej to ja poviem, bude ľutovať
Včera strelil Mišovi zaucho, lebo nemiešal lyžicou.
Nevieš si predstaviť, čo to je...
Každý deň sedíme nad prázdnymi taniermi.

a) Dialógy a konanie postáv pôsobia

a) V ktorej možnosti je správne vyznačený dôraz vety z ukážky?

a) Vypíš z textu dve opytovacie vety a jednu oznamovaciu vetu, ktoré majú formu zvolania.

V čom spočíva rozdiel medzi činohrou a tragédiou?

b) Ktorý jazykový štýl prevláda v ukážke?

c) K svojmu tvrdeniu z úlohy b) napíš tri príklady z textu.

c) Ktorý kompozičný prvok v dramatickom umení je jeho základným prvkom?

a) Ukážka naznačuje,
že divadelná hra je

2

6

4

5

3

Dráma

a) V ktorom dramatickom žánri sa na kompozícii diela podieľa nielen reč postáv, ale aj spev, h

b) Kto sa zúčastňuje na príprave inscenácie dramatického diela z úlohy a)?

7

No. 5. – Rodina

Rodina sedí za stolom.

Všetci „jedia“ z prázdnych tanierov.

OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC
MAMA
OTEC

Nemô�eme by� aspoò raz pri obede všetci?
Jedz.
Kde je Marta?
Príde.
V�dy sa èaká na Martu. Milostivá pani!
Prosím �a.
Povedz jej to. Ja jej to mám hovori�?!
Prestaò.
Je to tvoja sestra, Alica.
Keï jej to ja poviem, bude ¾utova�!

OTEC Ale muselo to by� nieèoo vee¾mmi dôlee�ité, kkeïï
si meškala k obedu. (

) JJe hhoorúca, ppofúkkaaj ssi.
mmammaa imaginnárnee

nalieva tete polievku

TETA Mne to nevadí.
( ) Pofúkaj si!!! ( )
Mišovi pridaj. (

)
SYN Staèí.

[...]
( ) Bolo tto faanntastickké, Aliicca..
Ïakujem ti za obed a ïïakuujjem ti zza ïallššie
popoludnie strávené s teboou. ( )
Mišo, choï do svojej izzby.
Koneène. ( )

eš robii�?
to u� ïïalejj nnevydrr�ím....
sa úplnne zzrúúti.

me nadd práázzdnymii tanieermmi.

ovi zauuchoo, lebo nnemieeššal

o prázddnychh tanieerov, aa keeï
ka u� vvychhlaadla, mmusímmee juu
 tanierov aako�e jees�. NNeeviieš
to je....
ky?
m.

OTEC

OTEC

MAMA
SYN

f) Pofúkaj si!!! () Pofúkaj si!
mama „„priddáá“ synoovi

do taniera

, jj

Viiliam Klimmáèek: KKKommiks

Zopakujem si

D

komédia
tragédia

èinohra
muzikál

humor
divák

monológ
dialóg

literárna postava
(hlavná – ved¾ajšia)

divaadelnáá hhra
dejsstvo

filmm
rozzhlass

d) Vypíš z teextu citosloovce.

Prečítaj si text.

c) Podčiarrknni v texte vvety
myslenné iironicky.

1

LITERATATÚRRA

b) V ukážke nie sú:

b) Dvojčlenná veta je: c) Jednoduché súvetie nie je v možnoosti:

b) Domnievaš sa, že sa text ukážky člení na dejstvá? Prečo ááno,

c) V ukážke text v zátvvoorká

A.
B.
C.
D.

humorne.
satiricky.
smutno-smiešno.
tragicky.

A.
B.

jej to mám hovoriť?
Ja jej to mám ?
Ja

h ť
C.
D.

Ja jej to hovoriť?
Ja to mám hovoriť?jej

A.
B.
C.
D.

komédia.
činohra.
muzikál.
tragédia.

A.
B.
C.
D.

repliky,
uvádzacie vety,
dialógy,
oslovenia.

A.
B.
C.
D.

gestá,
pohyb,
silu hlasu,
artikuláciu.

A.
B.
C.
D.

Vždy sa čaká na Martu.
Milostivá pani!
Povedz jej to.
U nás sa obeduje presne!

A.
B.
C.
D.

Keď jej to ja poviem, bude ľutovať
Včera strelil Mišovi zaucho, lebo nemiešal lyžicou.
Nevieš si predstaviť, čo to je...
Každý deň sedíme nad prázdnymi ttaniermi.

a) Dialógy a konanie postáv pôsobia

a) V ktorej možnosti je správne vyznačený dôraz vety z ukážky?

a) Vypíš z textu dve opytovacie vety a jednu oznamovaciu vetu, ktoré mmajú formu zvolaniaa.

V čom spočíva rozdiel medzi činohrou a tragédiou?

b) Ktorý jazykový štýl prevláda v ukážke?

c) K svojmu tvrdeniu z úlohy b) napíš tri príklady z textu.

c) Ktorý kompozičný prvok v dramatickom umení je jeho základným prvvkom?

a) Ukážka naznačuje,
že divadelná hra je

2222

66666

4444

5555

3333

Drrámma

a) V ktorom dramatickom žánri sa na kompozícii diela podieľa nielen rreč postáv, ale aj sppevv, h

b) Kto sa zúčastňuje na príprave inscenácie dramatického diela z úlohyy a)?

7777

usporiadané a prepojené s inými predmetmi.

Testovanie 5 slovensk

– ukážková dvojstran

y

d é

DCÉRA
OTEC

j j j p ,
( ) U nás sa obeduje presne!krièí do chodby

( ) Ïakujem.odsunie tanier, chce odís��

Kam ideš?! Nepoèkáš na ostatných?! (

(
( ) Èo bude
( ) Ja t
Musíš. Bez teba s
Ka�dý deò sedím
To je strašné.
Vèera strelil Mišo
ly�icou.
Vá�ne?
Núti nás fúka� do
povie, �e polievk

tých prázdnych
i predstavi�, èo t

) Berie liek
ama mu dávam

TETA
MAMA

,

j

ukrrýva

ddeenntom.
zddrraví.

ýýmmi vvredmi.
ččoovv..

Ktoré povolanie by si žiaci mohli vybrať?
3

Slovo je:odmalička10

Zakrúžkuj správnu skupinu písmen

na doplnenie.5

35

Iveta:

Viktória:

Samuel:

prezerám       najradšej       tvrdé       obrazovka       hrdý       pestrofarebnos�       srdce       šport

V_któria sa zaujíma o v_stavu záhradn_ch kveto_.

A. B. C.
i, í, ý, v i, ý, ý, u i, ý, ý, v

A.
B.

podstatné meno,

sloveso,

C.
D.

príslovka,

prídavné meno.

Označ vetu, v ktorej sa nachádzajú slovesá v minulom čase.

12

A.
B.
C.
D.

Rada èítam, recitujem a prezerám si módne èasopisy.

Rada som èítala, recitovala a prezerala som si módne èasopisy.

Rada si preèítam, zarecitujem a poprezerám si módne èasopisy.

Rada by som si èítala, recitovala a prezerala si módne èasopisy.

Vypíš všetky osobné zámená

v texte o Ivete.4

Zakrúžkuj slová, v ktorých je slabikotvorné r.
11

V ktorej možnosti dochádza pri výslovnosti

všetkých slov k spodobovaniu hlások?6
Čo znamenajú uvedené slovné spojenia?

7

chránim si to ako oko v hlave

chránim si oko pred poškodením

dávam si na veci ve¾ký pozor

dávam si pozor na hlavu

dávam si na oko chrániè

A.
B.
C.
D.

hreje ma to pri srdci

ve¾mi ma to teší

srdce mám ve¾mi horúce

je mi ve¾mi teplo

moje srdce hreje aj iných

A.
B.
C.
D.

Napíš mená žiakov podľa textu.
2
Kto je poriadkumilovný?

Kto je umelecky nadaný?

Kto je samotár?

A.
B.
C.
D.

všetkých, ka�dá, pravda

však, nikdy, najnovšie

kvetov, kníh, športom

srdce, krajšia, školská

V ktorej z možností sú správne určené

pády podstatných mien vo vete?8

Viktória si vyberá kostýmy sama.

nominatív, nominatív

akuzatív, akuzatív

akuzatív, nominatív

nominatív, akuzatív

A.
B.
C.
D.

Napíš názov časopisu, z ktorého sú ukážky.
9

34

Ve¾ká prestávka è. školský rok 2014/152
6

Doplň do tabuľky podľa textu. V poslednom riadku doplň informácie o sebe.

informácie
1

Iveta

Samuel

Viktória

Tvoje meno

Rád/rada číta Obľúbený šport Venuje sa Najobľúbenejšia činnosť

Meno

Predstavujeme spolužiakov

dd édepoèkáš na ostaatnnnýchh?! (

l
V
N
p

i

a

dd

ý
č

Ktoré povolaniie by si žiaci mmohli vybbraať??
3

Slovo je:d liččk10

Zakrúžkuj spráávvnu skupinu ppísmen

na doplnenie.5

355

Iveta:

Viktória:

Samuel:

prprezerám       najradšej       tvrdé       obrazovka       hrdý       pesstrofarebnos�       srdce ššpportt

V_któria sa zaujujíma o v_stavu zázáhhradn__chh kkvvetoo__.

A. B CC
i, í, ý, v i, ý, ý, u i, ýý, ý, vv

B. CC.

A.
B.

podstatnéé meno,

sloveso,

C.
D.

ppríríslovkaa,

pprírídavnéé mmeenno.

Označ vetu, v ktorej sa nachádzajú slovesá v minulom čase.

11122

AA.
BB.
CC.
DD.

Rada èítam, recitujem a prezerám si módne èasopisy.

Rada som èítala, recitovala a prezerala som si módne èasopisysy.

Rada si preèítam, zarecitujem a poprezerám si módne èasopissy.

Rada by som si èítala, recitovala a prezerala si módne èasopissy.

Vypíš všetky osobné zámená

v texte o Ivete.4444

Zakrúžkuj slová, v ktorých je slabikotvorné r.
1111111

V ktorej možnosti dochádza pri výslovnosti

všetkých slov k spodobovaniu hlások?6666
Čo znamenajú uvedené slovnvné spojeeniaa?

7

chránim si tto ako oko v hhlaave

chránim ssi oko pred poškkoodenímm

dávam si na veci ve¾ký poozzor

dávam si pozor na hlavu

dávam si na oko chrániè

A.
B.
C.
D.

hreje ma to  pri srdci

ve¾mi ma a to teší

srdce mámm ve¾mi horúce

je mi ve¾mmi teplo

moje srdcce hreje aj inýchh

A.
B.
C.
D.

Napíš mená žiakov podľa textu.
2222
KKKtoo je poriadkumilovný?

KKKtoo je umelecky nadaný?

KKKtoo je samotár?

AA.
BB.
CC.
DD.

všetkých, ka�dá, pravda

však, nikdy, najnovšie

kvetov, kníh, športom

srdce, krajšia, školská

V ktorej z možností sú správne určené

pády podstatných mien vo vete?8888

VViktória si vyberá kostýmy sama.

nominatív, nominatív

akuzatív, akuzatív

akuzatív, nominatív

nominatív, akuzatív

AA.
BB.
CC.
DD.

Napíš názov časopisu, z ktorého sú ukážky.
9999

34

Ve¾ká prestávka èè. školský rook 220014/1552
6

Doplň do tabuľky podľa textu. V poslednom riadku dooplň informácie o seebe.

i f ácie
1

Iveta

Samuel

Viktória

Tvoje meno

Rád/rada číta Obľúbený šport Venuje sa Najobľúbeenejšia činnnossťť

Meno

Predstavujeme spolužiakovv
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Učebnica
  obsahuje vyvodzovanie 

a aplikáciu jazykového 

a slohového učiva,

  poskytuje prehľad gramatiky,

  jej súčasťou sú ukážkové 

slohové útvary a námety 

na diskusiu o jazyku 

a komunikácii,

  slúži ako východiskový 

materiál výučby.

Zošit pre študenta
  prináša úlohy na kritické čítanie textu,

  kombinuje jazykové prostriedky 

a komunikačnú prax,

  obsahuje úlohy na prácu s textom 

(reprodukcia, vysvetlenie, analýza, 

zdôvodnenie, porovnávanie, tvorba 

a hodnotenie),

  sprostredkováva ukážky súčasných 

jazykových prejavov,

  napomáha efektívnemu precvičovaniu 

pravopisu, gramatiky a štylistiky,

  poskytuje podklady k príprave 

na maturitnú skúšku,

  pripravuje žiakov na písanie školskej 

slohovej práce.

Zošit pre učiteľa
  obsahuje riešenia úloh, námety 

na riešenie tvorivých úloh,

  vysvetľuje didaktický zámer 

úloh a cvičení,

  ukazuje hľadané javy priamo 

v texte,

  inšpiruje na ďalšiu prácu 

s textami a úlohami.

NOVÝ Slovenský jazyk 
pre stredné školy
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4

Syntaktické jazykové prostriedky 2

Jednoduché súvetie

UKÁŽKA 1 UKÁŽKA 2

Požiar vozidla

V praxi bývajú materiálne škody pri požiari väčši-
nou značné, pretože automobil sa skladá z veľkého 
množstva horľavých materiálov (palivo, výplň se-
dadiel, vrstva laku, elektrické káble). Požiar vozidla 
môže vzniknúť spontánne, napríklad v dôsledku ne-
správnej alebo nepravidelnej údržby (motor pokry-
tý vrstvou prachu). Nebezpečenstvo požiaru hrozí 
pri každej zrážke, pretože sa môže poškodiť palivové 
potrubie a elektrické káble (skrat).

Autoatlas Európy

 Geoff Marcy, jeden z objaviteľov nových pla-
nét, odhaduje, že v galaxii, porovnateľnej s Mlieč-
nou cestou, teda obsahujúcej približne 200 miliárd 
hviezd, by zhruba každá desiata hviezda mohla mať 
planéty s hmotnosťou desať až dvadsať hmotností 
Zeme, ktoré môžu byť potenciálnymi hostiteľkami ži-
vota. Ich objavenie by malo byť už v najbližšom čase 
oveľa jednoduchšie aj vďaka unikátnej digitálnej 
kamere s implementovanou technológiou, umožňu-
júcou oveľa presnejšie merania odchýlok radiál-
nych rýchlostí materských hviezd. Vďaka nej sa 
v najbližších rokoch očakáva objavenie desiatok planét 
podobných Zemi a pravdepodobnosť nájdenia mimo-
zemského života sa opäť o niečo zvyšuje.

M. Domček
1.  a) Pomenujte slohový postup v ukážke 1. 
Argumentujte napr. odcitovaním časti textu. 

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

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

b) Vypíšte z ukážky 1 príklad na združené pomenovanie. 

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

c) Pomenujte v nasledujúcej vete vetné členy a vet-
né sklady. 
Nebezpečenstvo požiaru hrozí pri každej zrážke.

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

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

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

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

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

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

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

d) Pomenujte podčiarknutý slovesný tvar. 

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

e) Vypíšte z ukážky 1 tie tvary slovies, ktoré osla-
bujú absolútnu platnosť tvrdení. 

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

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

f) V ukážke 1 sa opakuje z významového hľadiska 
ten istý typ súvetia. Pomenujte ho.

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

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

c) Ktorú časť ukážky 2 možno vypustiť bez vý-
razného narušenia obsahu? 

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

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

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

d) Pomocou ktorého morfologického jazykového 
prostriedku autor vyslovuje hypotézu, predpoklad? 

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

e) Vypíšte z ukážky 2 prvé slovo priraďovacieho 
súvetia a určte jeho slovný druh. 

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

f) Nahraďte v ukážke 2 boldom zvýraznené slov-
né spojenie vedľajšou vetou a pomenujte druh 
vzniknutej vedľajšej vety.

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

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

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

2.  a) Vyhľadajte v ukážke 2 polovetné konštruk-
cie. Pomenujte slovný druh a slovesný tvar.

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

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

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

b) Podčiarknuté slovné spojenie ukážky 2 nazvite 
syntaktickým termínom. 

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

b) Určte druh upravenej vety. 

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

c) Určte vetné členy v upravenej vete. 

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

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

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

d) Vypíšte po jednom príklade na vetné sklady vo vete.

prisudzovací sklad:  ...................................................

určovací sklad:  ..........................................................

e) Vypíšte z vety vetný sklad, v ktorom je medzi vet-
nými členmi zhoda v osobe a v čísle. 

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

3.  a) Usporiadajte nasledujúce slová tak, aby vytvorili zmysluplnú a gramaticky správnu vetu.
v boji proti pomôcť starnutia môže nepriaznivým sprievodným javom životnému štýlu prechod k zdravšiemu

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

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

5.  Vyberte postupne tri vyznačené vetné členy a zmeňte ich na vedľajšie vety tak, aby ste pomocou 
vedľajšej vety upresnili/zmenili význam pôvodnej vety.
Britský premiér už v piatok prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus.

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

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

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

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

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

6.  V nasledujúcich vetách určte vetné členy a vedľajšiu vetu (podľa vetného člena, ktorý vedľajšia veta 
zastupuje).

A. Zákon, ktorý je napísaný nezrozumiteľne, nie je dobrým zákonom. ...................................................................

B. Keď pôjdeš do obchodu, nezabudni na rožky a maslo. ....................................................................................

C. Po štúdiu v Nemecku sa vrátil do mesta, kde sa narodil. ..................................................................................

D. Na raňajky sme mohli jesť tak, že sme nehľadeli na množstvo. .........................................................................

E. Chcel by som sa vám priznať, že tú štipku som zjedol ja. .................................................................................

F. Kto chce stihnúť všetko, nestihne vôbec nič. .....................................................................................................

4.  Určte vo vetách počet nasledujúcich vetných 
členov (aj vedľajšia veta nahrádza vetný člen):
a) prívlastkov
A. Rozsiahle americké prérie na stredozápade Spojených 

štátov amerických postupne osídľovali mnohí odvážni 

i prenasledovaní pionieri z Európy s cieľom začať nový život.

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

B. Na prvý pohľad sympatický, ale prefíkaný kuchár 

z vedľajšej reštaurácie sa ráno rozčúlil nad ľúbostným 

listom svojej druhej manželky napísaným rukou jeho 

vlastného brata, ktorého ponižoval.

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

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

b) predmetov 
A.  Pred rokom som im požičal knihu od susedy 

z prvého poschodia.

B.  Napísal som im o ňom blog, aby si uvedomili 

svoju chybu.

c)  príslovkových určení 
A. Dnes na obed tesne po trinástej sme stretli 

náhodou svoju bývalú kolegyňu tam, kde by 

sme ju nikdy nečakali. 

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

B. Včera ráno o pol piatej som veľmi rýchlo vstal z po-

stele, lebo som si chcel zopakovať učivo na písomku. 

 ............................................................................
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Jednoduché súvetie 

5

jednoduchá veta, dvojčlenná, oznamovacia

3

4

6
10

11

6

(Spojené štáty americké vnímame ako 1 jazykovú 
jednotku – združené pomenovanie.)

9 + 2 alebo 13
Súvetie obsahuje 1 polovetnú konštrukciu vo funkcii prívlastku: 
napísaným rukou jeho vlastného brata (obsahuje ďalšie prívlastky); 
poloventá konštrukcia v sebe ukrýva vedľajšiu vetu prívlastkovú (po-
doba prívlastku); na presný počet prívlastkov musíme mať kritériá, 
čo považovať za prívlastok.

prívlastková

príslovková časová

prívlastková

spôsobová 

predmetová

podmetová

napr. Premiér krajiny, ktorá bola kedysi koloniálnou veľmocou, už v piatok prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb 
odsúdených za terorizmus.
Britský premiér prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus už vtedy, keď odchádzal na víkend 
do Škótska.
Britský premiér už v piatok prisľúbil to, čo nazývame kroky proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus.
Britský premiér už v piatok prisľúbil, že zakročí proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus.
Britský premiér už v piatok prisľúbil opatrenia, aby neboli predčasne prepustené osoby odsúdené za terorizmus.
Britský premiér už v piatok prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb, ktoré boli odsúdené za terorizmus.

6 (za predpokladu, že celá vedľajšia veta príslovková miesta nahrádza 
vetný člen a nebudeme skúmať jej štruktúru – napr. slovo nikdy)

(vedľajšia veta príslovková príčiny nahrádza vetný člen)

prechod môže pomôcť...

môže pomôcť v boji; prechod k štýlu; 
k životnému štýlu; môže pomôcť k štýlu...

prechod môže pomôcť – podmet a prísudok (slovo prechod si 
vyžiada sloveso v 3. os. sg.)

prechod – podmet; (prechod) k štýlu – nezhodný prívlastok; 
k životnému (štýlu) – zhodný prívlastok; k zdravšiemu životnému (štý-
lu) – postupne rozvitý prívlastok (zhodný); môže pomôcť – slovesný 
prísudok; v boji (pomôcť) – príslovkové určenie miesta, (v boji) proti 
javom – nezhodný prívlastok; proti sprievodným (javom) – zhodný 
prívlastok; proti nepriaznivým sprievodným (javom) – postupne 
rozvitý prívlastok (zhodný); (javom) starnutia – nezhodný prívlastok

Prechod k zdravšiemu životnému štýlu môže pomôcť v boji proti nepriaznivým sprievodným javom starnutia.
V boji proti nepriaznivým sprievodným javom starnutia môže pomôcť prechod k zdravšiemu životnému štýlu.

Rozsiahle 

prvý 

svojej druhej manželky napísaným rukou jeho 

sympatický prefíkaný 

vedľajšej 

vlastného brata, ktorého ponižoval
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mnohí 
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im 

im 
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ktorý je napísaný nezrozumiteľne,

vedľajšiu vetu 

Keď pôjdeš do obchodu,

Kto chce stihnúť všetko

kde sa narodil.

že sme nehľadeli na množstvo

že tú štipku som zjedol ja

lebo som si chcel zopakovať učivo na písomku
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sme ju nikdy nečakali
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Jednoduché súvetie

UKÁŽKA 1 UKKÁŽKA 2

Požiar vozidla

V praxi bývajú materiálne škody pri požiari väčši-
nou značné, pretože automobil sa skladá z veľkého 
množstva horľavých materiálov (palivo, výplň se-
dadiel, vrstva laku, elektrické káble). Požiar vozidla 
môže vzniknúť spontánne, napríklad v dôsledku ne-
správnej alebo nepravidelnej údržby (motor pokry-p y
tý vrstvou prachu). Nebezpečenstvo požiaru hrozí ý
pri každej zrážke, pretože sa môže poškodiť palivové 
potrubie a elektrické káble (skrat).

Autoatlas Európy

 Geoff Marcy, jeden z objaviteľov nových pla-j j ý p
nét, odhaduje, že v galaxii, porovnateľnej s Mlieč-
nou cestou, teda obsahujúcej približne 200 miliárd 
hviezd, by zhruba každá desiata hviezda mohla mať 
planéty s hmotnosťou desať až dvadsať hmotností 
Zeme, ktoré môžu byť potenciálnymi hostiteľkami ži-
vota. Ich objavenie by malo byť už v najbližšom čase 
oveľa jednoduchšie aj vďaka unikátnej digitálnej 
kamere s implementovanou technológiou, umožňu-
júcou oveľa presnejšie merania odchýlok radiál-
nych rýchlostí materských hviezd. Vďaka nej sa 
v najbližších rokoch očakáva objavenie desiatok planét 
podobných Zemi a pravdepodobnosť nájdenia mimo-
zemského života sa opäť o niečo zvyšuje.

M. Domček
1.  a) Pomenujte slohový postup v ukážke 1. 
Argumentujte napr. odcitovaním časti textu. 

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

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

b) Vypíšte z ukážky 1 príklad na združené pomenovanie.

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

c) Pomenujte v nasledujúcej vete vetné členy a vet-
né sklady.
Nebezpečenstvo požiaru hrozí pri každej zrážke.

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

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

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

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

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

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

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

d) Pomenujte podčiarknutý slovesný tvar. 

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

e) Vypíšte z ukážky 1 tie tvary slovies, ktoré osla-
bujú absolútnu platnosť tvrdení. 

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

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

f) V ukážke 1 sa opakuje z významového hľadiska 
ten istý typ súvetia. Pomenujte ho.

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

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

c) Ktorú časť ukážky 2 možno vypustiť bez vý-
razného narušenia obsahu? 

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

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

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

d) Pomocou ktorého morfologického jazykového 
prostriedku autor vyslovuje hypotézu, predpoklad? 

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

e) Vypíšte z ukážky 2 prvé slovo priraďovacieho 
súvetia a určte jeho slovný druh. 

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

f) Nahraďte v ukážke 2 boldom zvýraznené slov-
né spojenie vedľajšou vetou a pomenujte druh 
vzniknutej vedľajšej vety.

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

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

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

2.  a) Vyhľadajte v ukážke 2 polovetné konštruk-
cie. Pomenujte slovný druh a slovesný tvar.

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

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

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

b) Podčiarknuté slovné spojenie ukážky 2 nazvite 
syntaktickým termínom.

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

b) Určte druh upravenej vety.

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

c) Určte vetné členy v upravenej vete. 

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

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

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

d) Vypíšte po jednom príklade na vetné sklady vo vete.

prisudzovací sklad:  .....................................................

určovací sklad: ...........................................................

e) Vypíšte z vety vetný sklad, v ktorom je medzi vet-
nými členmi zhoda v osobe a v čísle. 

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

33.. a) Usporiadajte nasledujúce slová tak, aby vytvorili zmysluplnú a gramaticky správnu vetu.
v boji proti pomôcť starnutia môže nepriaznivým sprievodným javom životnému štýlu prechod k zdravšiemu

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

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

55..  Vyberte postupne tri vyznačené vetné členy a zmeňte ich na vedľajšie vety tak, aby ste pomocou 
vedľajšej vety upresnili/zmenili význam pôvodnej vety.
Britský premiér už v piatok ž prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus.

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

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

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

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

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

66..  V nasledujúcich vetách určte vetné členy a vedľajšiu vetu (podľa vetného člena, ktorý vedľajšia veta 
zastupuje).

A. Zákon, ktorý je napísaný nezrozumiteľne, nie je dobrým zákonom. ....................................................................

B. Keď pôjdeš do obchodu, nezabudni na rožky a maslo. .....................................................................................

C. Po štúdiu v Nemecku sa vrátil do mesta, kde sa narodil. ...................................................................................

D. Na raňajky sme mohli jesť tak, že sme nehľadeli na množstvo. ..........................................................................

E. Chcel by som sa vám priznať, že tú štipku som zjedol ja. ..................................................................................

F. Kto chce stihnúť všetko, nestihne vôbec nič.......................................................................................................

44.. Určte vo vetách počet nasledujúcich vetných 
ččllenov (aj vedľajšia veta nahrádza vetný člen):
aa)) prívlastkov
A. Rozsiahle americké prérie na stredozápade Spojených 

štátov amerických postupne osídľovali mnohí odvážni 

i prenasledovaní pionieri z Európy s cieľom začať nový život.

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

B. Na prvý pohľad sympatický, ale prefíkaný kuchár 

z vedľajšej reštaurácie sa ráno rozčúlil nad ľúbostným 

listom svojej druhej manželky napísaným rukou jeho 

vlastného brata, ktorého ponižoval.

.....

b) predmetov 
A.  Pred rokom som im požičal knihu od susedy 

z prvého poschodia.

B.  Napísal som im o ňom blog, aby si uvedomili 

svoju chybu.

c)  príslovkových určení 
A. Dnes na obed tesne po trinástej sme stretli 

náhodou svoju bývalú kolegyňu tam, kde by 

sme ju nikdy nečakali. 

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

B. Včera ráno o pol piatej som veľmi rýchlo vstal z po-

stele, lebo som si chcel zopakovať učivo na písomku. 

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

SSyntaktické jazykové prostriedky 2

JJednooduchhé súúvetiie

5

jjeddnoduchá veta, dvojčlenná, oznamovacia...................................................... . .

3

4

6
10

11

6

((SSpojené štáty americké vnímame ako 1 jazykovú 
jjeddnotku – združené pomenovanie.)
.............................................. .

99 + 2 alebo 13
SSúúvetie obsahuje 1 polovetnú konštrukciu vo funkcii prívlastku: ............................................................................... .. .........................................................................
nnaapísaným rukou jeho vlastného brata (obsahuje ďalšie prívlastky); a
ppooloventá konštrukcia v sebe ukrýva vedľajšiu vetu prívlastkovú (po-......................................................................................................................................................................
ddooba prívlastku); na presný počet prívlastkov musíme mať kritériá,
ččoo považovať za prívlastok.

prívlastková

príslovková časová

prívlastková

spôsobová 

predmetová

podmetová

nnaapr. Premiér krajiny, ktorá bola kedysi koloniálnou veľmocou, už v piatok prisľúbil opatrenia proti preddčasnémuu prepúúšťaniuiu osôôb 
ooddsúdených za terorizmus.
.................................. .......

BBrBritský premiér prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za terorizmus už vtedy, kkeď odchhádzal l na vívíkennd 
ddoo Škótska
................. ........ý p

.
BBrBritský premiér už v piatok prisľúbil to, čo nazývame kroky proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdúdených zza teroorizmmus.
BBrBritský premiér už v piatok prisľúbil
............................................

, že zakročí proti predčasnému prepúšťaniu osôb odsúdených za teerorizmuus
.......................................................................................................

.
BBrBritský premiér už v piatok prisľúbil opatrenia, aby neboli predčasne prepustené osoby odsúdené za terrorizmuss.
BBrBritský premiér už v piatok prisľúbil opatrenia proti predčasnému prepúšťaniu osôb
......................................................................................................... .................................................................................................

, ktoré boli odsúdené zaa terorizzmmus
............................... .... ...... .........................

.

6 (za predpokladu, že celá vedľajšia veeta príslovvková mmiestaa nahhrádzza 
vetný člen a nebudeme skúmať jej štruuktúru – napr. sllovo
..................................................................................... .. ................... ....... .

nnikdyy
...........

)
...

yy
....

(vedľajšia veta príslovková príčiny nahhrádza veetný členn)................................................................................. .............. ....... .

prechod mmôže pommôcť...

môže pomôcť v boji; precechod k k štýlu;; 
k životnému štýllu; môže ppomôccť k štýýlu...

prechod môže pomôcť – podmet a pprísudok (slovo prechhod ssi d
vyžiada sloveso v 3. os. sg.)
........................................... . .

pprrechod – podmet; d (prechod) k štýlu – nezhodný prívlastok;u
kk žživotnému (štýlu)............................  – zhodný prívlastok;.......................................) k zdravšiemu životnému (štý-.....................................
llu)u) – postupne rozvitý prívlastok (zhodný);) môže pomôcť – slovesný ť
pprrísudok;............  v boji (pomôcť).............................. .  – príslovkové určenie miesta,.....................................................................) (v boji) proti .......................
jjavavom – nezhodný prívlastok; pm roti sprievodným (javom) – zhodný )
pprrívlastok;............. ..... proti nepriaznivým sprievodným (javom)............................................................................................ . – postupne.......................)
rroozvitý prívlastok (zhodný); (javom) starnutia – nezhodný prívlastoka

PPrrechod k zdravšiemu životnému štýlu môže pomôcť v boji proti nepriaznivým sprievodným javom starnutia.
VV boji proti nepriaznivým sprievodným javom starnutia môže pomôcť prechod k zdravšiemu životnému štýlu.
.................................................................................................................................. ......................................................................................................... . ..... ............
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že tú štipku som zjz edol ja

lebo som si chcel zopakovať učivo na písomkuíí
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sme ju nikdy nečakaliju nikdy nečakalisme ju nikdy nečakali
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Verejná komunikácia

Presviedčacie a agitačné útvary rečníckeho štýlu 

Diskusný príspevok sa realizuje v malej skupine ľudí, ktorá si vymie-
ňa názory, príp. hodnotí prednesené myšlienky (konferencia, porada, 
seminár alebo schôdza obecného zastupiteľstva). Patrí medzi dialogic-
ké rečnícke prejavy, pretože na zhromaždení sa v reči strieda viac 
hovoriacich, ktorí reagujú na to, čo zaznelo v hlavnom referáte alebo 
v niektorom inom diskusnom príspevku. Do diskusie sa účastníci hlásia 
hneď po odznení príspevku, aby reagovali na predrečníka. Ich príspev-
ky sú často spontánne, dopredu nepripravené (pozri ukážku 20). Aby 
vyzneli relevantne, vyžaduje si to od diskutujúceho prehľad v danej téme 
a rečnícku skúsenosť. Ak je vopred daná téma, je možné si pripraviť 
body, s ktorými rečník vystúpi. Prijímatelia reagujú na príspevky mimi-
kou a gestami, niekedy aj hlasom či potleskom.

Diskusný príspevok je hybridný jazykový prejav rečníckeho aj náučné-
ho jazykového štýlu. Diskutér vyjadrí svoju mienku o prerokovanej veci: 
nesúhlas alebo súhlas a následne svoj názor musí podporiť argumentmi 
(napr. citovaním odbornej literatúry, príkladom z praxe, uvedením mena/
tvrdenia svedka, predložením dokumentu, použitím schémy alebo obráz-
ka), príp. môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach atď. Môžu sa 
v ňom vyskytnúť ďalšie slohové útvary/žánre, ako úvaha, výklad, preroz-
právanie zážitku či opis udalostí, ktoré autor využije ako dôkaz. 

Súhrn všetkých diskusných príspevkov na rokovaní sa nazýva diskusia. 
Je zvyčajne riadená vedúcim diskusie (predseda spolku, riaditeľ inštitúcie 
ap.). Vedúci diskusie nastolí problém a vyzýva jednotlivých diskutujúcich, 
aby prezentovali svoj názor, zväčša postupuje podľa programu. Po od-
znení príspevkov sumarizuje (zhŕňa) výsledky, napr. pomenúva problém, 
na ktorom sa diskutujúci nezhodli, príp. spoločne hľadajú jeho riešenie.

Diskusný príspevok patrí medzi objektívno-subjektívne slohové útva-
ry/žánre. Subjektívnosť sa prejavuje používaním slovesa v 1. os. sg. (ja si 
myslím, domnievam sa, nesúhlasím s názorom…), výberom faktov, ktoré 
podporia názor rečníka na danú problematiku. V politickej diskusii sa 
môžu obajvovať niekedy rôzne prvky manipulácie, ktorú by mal skúsený 
poslucháč odhaliť a využiť proti diskutujúcemu. Ak hovoríme za skupinu 
ľudí, musíme mať od nich poverenie (napr. petičnú listinu) a v prvej časti 
diskusného príspevku musíme publiku povedať, za koho hovoríme.

Vedecký diskusný príspevok sa prezentuje na vedeckej konferencii 
na vopred stanovenú tému. Nemusí (ale môže) mať časť nadviazanie, 
lebo niekedy účastníci dopredu poznajú tému vedeckej konferencie a mô-
žu sa na diskusiu dôkladne pripraviť. V diskusnom príspevku nemusí 
autor (ale môže) reagovať na to, čo zaznelo bezprostredne pred jeho vys-
túpením. Výstupom z vedeckej konferencie môže byť zborník príspev-
kov. V spoločensko-politickej a pracovnej komunikačnej sfére je diskusný 
príspevok oveľa jednoduchší ako vo vedeckej diskusii. Na rozdiel od admi-
nistratívnej (rozhodovacej) diskusie sa na vedeckej konferencii nehlasuje 
za väčšinový názor. 

Diskusný príspevok 
ROZLIŠUJTE

diskusia 

(z lat. discutere – pretriasať)

Diskusia je slovná metóda zalo-

žená na dialógu so slobodnou 

výmenou názorov. Diskusia je 

aj súhrn všetkých diskusných 

príspevkov o prerokovanej téme 

prednesených v skupine. Diskus-

ný príspevok je vyjadrenie názoru 

jednotlivca k téme diskusie, reak-

cia na niečo, čo sa spomenulo 

v referáte alebo v inom diskusnom 

príspevku. V súčasnosti sa disku-

sia a debata môžu vnímať ako 

synonymá.

polemika 

(z gr. polemos – boj)

Polemika je spor vzdelaných ľudí. 

Rečníci sú presvedčení o svojej 

pravde a snažia sa vyvrátiť názor 

iných. Kritiku názoru iných musia 

vyvrátiť argumentmi. Autori by sa 

mali vyvarovať zosmiešňovania či 

urážania tých, s ktorými nesú-

hlasia.

debata 

(z fr. débat – výmena názorov)

Debata je pokojné, neriadené vy-

mieňanie názorov na viacero tém, 

nie je organizovaná ako diskusia, 

účasť na nej je dobrovoľná – mô-

žeme počúvať a nezapojiť sa, jej 

cieľom nie je zjednocovať názory, 

stačí si ich len vymieňať. Debatný 

príspevok nemá vopred stanove-

nú formu, ale rešpektuje zásady 

jazykovej komunikácie, hlavne 

princíp zdvorilosti. V súčasnosti 

sa diskusia a debata môžu vnímať 

ako synonymá.

VIETE, ŽE…?
Diskutujúci by mal dodržať program 

prednášky, porady, schôdze a dis-

kutovať len o tom, čo je na progra-

me a zbytočne do témy nevnášať 

nesúvisiace témy a emócie. (Účast-

níci napr. pracovných schôdzí môžu 

o návrhoch riešení aj hlasovať: za, 

proti alebo zdržali sa.)
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Vážený pán riaditeľ, pani profesorka, milí spolužiaci!

Dovoľte mi, aby som aj ja povedal pár slov k návrhu, 
ktorý predniesol pán riaditeľ. Nehovorím len za seba, za-
sadnutiu študentského parlamentu predkladám výsledky 
podpisovej akcie žiakov školy, ktorí sa v počte 123 vyjad-
rili proti návrhu pána riaditeľa zakázať používanie mobilov 
na hodinách odborných predmetov a matematiky.

Prekvapuje ma, že na začiatku 21. storočia niekto považuje 
používanie mobilného telefónu ako kalkulačky za netradičný 
spôsob. Práve naopak, my žiaci ho považujeme za spôsob 
úplne bežný, každodenný a hlavne ekonomický. Ak rodič ale-
bo sám žiak investoval do drahšieho telefónneho aparátu 
s viacerými funkciami, nevidím dôvod, prečo by tento prístroj 
nemal používať tak, ako to odporúča výrobca. To si má žiak 
kúpiť novú kalkulačku, hoci ju už nepotrebuje?

Ešte jedna vec ma nenecháva na pokoji… Ako môže 
niekto študentov považovať za akýsi druh živočíchov, 
ktorému je podvod vlastný a ktorý na nič iné nemyslí, len 
na to, ako pri písomke kolektívne zneužiť situáciu? Skutoč-
ne máme uveriť, že učitelia sa obávajú, že si budeme po-
sielať správy SMS správy ako na bežiacom páse? A oni to 
nezaregistrujú? Nebudú počuť zvukové signály? Nezbadajú 
čudný pohyb? Hlavne, že sme sa dnes učili o nezmyselnosti 
kolektívnej viny…

Môžem vám povedať, pán riaditeľ, že na škole máte 
skoro polovicu už dospelých ľudí, ktorí nevedia, či majú nad 
týmto návrhom plakať alebo sa smiať. Podobné argumenty 
považujeme za irelevantné a prosíme vás, aby ste tento návrh 
nezaradili medzi pripravované zmeny školského poriadku.

Ďakujem za slovo.

UKÁŽKA 20

1. Oslovenie.

2. Nadviazanie 
na predchadzajúci 
príspevok/tému 
konferencie 
a pomenovanie 
postoja k téme.

3. Vysvetlenie 
a argument 
na podporu tvrdenia 
(zdôvodnenie 
funkciou výrobku).

4. Vysvetlenie 
a argument 
na podporu tvrdenia 
(zdôvodnenie 
hodnotami).

5. Zhrnutie 
a emocionálne 
zdôvodnenie 
„dospelosťou“.

6. Návrh riešenia 
problému.

7. Poďakovanie 
za slovo.

Kompozícia 
diskusného príspevku 

Znaky hybridnosti 
diskusného príspev-
ku v ukážke 20

  rečnícky štýl:
– oslovenie
– poďakovanie 
   za slovo
– opakovacie figúry
– presviedčacie 
   stratégie...

  umelecký štýl:
– frazeologizmy
– antonymá
– pestrá modalita 
   vety (zvolacie vety
   rečnícke otázky)
– opakovacie figúry...

  administratívny štýl:
– termíny
– kancelarizmy
– presný výpočet 
   javov
– spisovný jazyk...

  náučný štýl:
– presná terminológia
– výklad
– objektívne 
   argumenty
– citácie...

1.   Z ukážky 20 vyplýva, že riaditeľ školy

A. viedol diskusiu.

B. vystúpil v diskusii.

C. predniesol hlavný prejav.

D. udeľoval slovo diskutérom.

2.   Dokážte, že ukážka 20 je diskusný príspevok.

3.   Z ukážky 4 vyplýva, že riaditeľ školy použil ako argu-

ment nasledujúce vyjadrenie.

A. Žiaci sú akýsi druh neustále esemeskujúcich živočíchov.
B. Učitelia veľmi zle počujú.
C. Používanie telefónu ako kalkulačky je netradičné.
D. Všetci žiaci do jedného sú vinní.

4.   Pomenujte druh argumentov v treťom odseku ukážky 20.

A. priame       B. nepriame       C. emocionálne

5.   Je sled argumentov žiaka v ukážke 4 v zhode 

s nasledujúcou tabuľkou? Diskutujte.

Účinný sled argumentov 

1. Začiatok silný argument 

2. Pokračovanie  menej presvedčivý argument

3. Koniec najsilnejší argument

ÚLOHY

6.   a) Navrhnite jeden presvedčivejší argument 

    na podporu požiadavky žiakov.

b) Navrhnite lepší argument z pozície riaditeľa.

7.   Doplňte tabuľku Znaky hybridnosti diskusného prís-
pevku príkladmi z ukážky 20.
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Diskusný príspevok sa realizuje v malej skupine ľudí, ktorá si vymie-
ňa názory, príp. hodnotí prednesené myšlienky (konferencia, porada, 
seminár alebo schôdza obecného zastupiteľstva). Patrí medzi dialogic-
ké rečnícke prejavy, pretože na zhromaždení sa v reči strieda viac 
hovoriacich, ktorí reagujú na to, čo zaznelo v hlavnom referáte alebo
v niektorom inom diskusnom príspevku. Do diskusie sa účastníci hlásia 
hneď po odznení príspevku, aby reagovali na predrečníka. Ich príspev-
ky sú často spontánne, dopredu nepripravené (pozri ukážku 20). Aby 
vyzneli relevantne, vyžaduje si to od diskutujúceho prehľad v danej téme
a rečnícku skúsenosť. Ak je vopred daná téma, je možné si pripraviť 
body, s ktorými rečník vystúpi. Prijímatelia reagujú na príspevky mimi-
kou a gestami, niekedy aj hlasom či potleskom.

Diskusný príspevok je hybridný jazykový prejav ý rečníckeho aj náučné-
ho jazykového štýlu. Diskutér vyjadrí svoju mienku o prerokovanej veci:
nesúhlas alebo súhlas a následne svoj názor musí podporiť argumentmi
(napr. citovaním odbornej literatúry, príkladom z praxe, uvedením mena/
tvrdenia svedka, predložením dokumentu, použitím schémy alebo obráz-
ka), príp. môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach atď. Môžu sa
v ňom vyskytnúť ďalšie slohové útvary/žánre, ako úvaha, výklad, preroz-
právanie zážitku či opis udalostí, ktoré autor využije ako dôkaz. 

Súhrn všetkých diskusných príspevkov na rokovaní sa nazýva diskusia. 
Je zvyčajne riadená vedúcim diskusie (predseda spolku, riaditeľ inštitúcie 
ap.). Vedúci diskusie nastolí problém a vyzýva jednotlivých diskutujúcich,
aby prezentovali svoj názor, zväčša postupuje podľa programu. Po od-
znení príspevkov sumarizuje (zhŕňa) výsledky, napr. pomenúva problém,
na ktorom sa diskutujúci nezhodli, príp. spoločne hľadajú jeho riešenie.

Diskusný príspevok patrí medzi objektívno-subjektívne slohové útva-k
ry/žánre. Subjektívnosť sa prejavuje používaním slovesa v 1. os. sg. (ja si ((
myslím, domnievam sa, nesúhlasím s názorom…), výberom faktov, ktoré
podporia názor rečníka na danú problematiku. V politickej diskusii sa 
môžu obajvovať niekedy rôzne prvky manipulácie, ktorú by mal skúsený
poslucháč odhaliť a využiť proti diskutujúcemu. Ak hovoríme za skupinu
ľudí, musíme mať od nich poverenie (napr. petičnú listinu) a v prvej časti
diskusného príspevku musíme publiku povedať, za koho hovoríme.

Vedecký diskusný príspevok sa prezentuje na vedeckej konferencii k
na vopred stanovenú tému. Nemusí (ale môže) mať časť nadviazanie,
lebo niekedy účastníci dopredu poznajú tému vedeckej konferencie a mô-
žu sa na diskusiu dôkladne pripraviť. V diskusnom príspevku nemusí
autor (ale môže) reagovať na to, čo zaznelo bezprostredne pred jeho vys-
túpením. Výstupom z vedeckej konferencie môže byť zborník príspev-
kov. V spoločensko-politickej a pracovnej komunikačnej sfére je diskusný
príspevok oveľa jednoduchší ako vo vedeckej diskusii. Na rozdiel od admi-
nistratívnej (rozhodovacej) diskusie sa na vedeckej konferencii nehlasuje 
za väčšinový názor. 

Diskusný príspevok 
ROZLIŠUJTE

diskusia
(z lat. discutere – pretriasať)e
Diskusia je slovná metóda zalo-

žená na dialógu so slobodnou

výmenou názorov. Diskusia je

aj súhrn všetkých diskusných

príspevkov o prerokovanej téme 

prednesených v skupine. Diskus-

ný príspevok je vyjadrenie názoru 

jednotlivca k téme diskusie, reak-

cia na niečo, čo sa spomenulo

v referáte alebo v inom diskusnom

príspevku. V súčasnosti sa disku-

sia a debata môžu vnímať ako 

synonymá.

polemika
(z gr. polemos – boj)s
Polemika je spor vzdelaných ľudí.

Rečníci sú presvedčení o svojej

pravde a snažia sa vyvrátiť názor

iných. Kritiku názoru iných musia 

vyvrátiť argumentmi. Autori by sa

mali vyvarovať zosmiešňovania či

urážania tých, s ktorými nesú-

hlasia.

debata
(z fr. débat – výmena názorov)t
Debata je pokojné, neriadené vy-

mieňanie názorov na viacero tém,

nie je organizovaná ako diskusia,

účasť na nej je dobrovoľná – mô-

žeme počúvať a nezapojiť sa, jej 

cieľom nie je zjednocovať názory, 

stačí si ich len vymieňať. Debatný 

príspevok nemá vopred stanove-

nú formu, ale rešpektuje zásady

jazykovej komunikácie, hlavne

princíp zdvorilosti. V súčasnosti 

sa diskusia a debata môžu vnímať 

ako synonymá.

VIETE, ŽE…?
Diskutujúci by mal dodržať program
prednášky, porady, schôdze a dis-

kutovať len o tom, čo je na progra-

me a zbytočne do témy nevnášať 

nesúvisiace témy a emócie. (Účast-

níci napr. pracovných schôdzí môžu 

o návrhoch riešení aj hlasovať: za, 

proti aleboi zdržali sa.)
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Vážený pán riaditeľ, pani profesorka, milí spolužiaci!

Dovoľte mi, aby som aj ja povedal pár slov k návrhu, 
ktorý predniesol pán riaditeľ. Nehovorím len za seba, za-
sadnutiu študentského parlamentu predkladám výsledky 
podpisovej akcie žiakov školy, ktorí sa v počte 123 vyjad-
rili proti návrhu pána riaditeľa zakázať používanie mobilov 
na hodinách odborných predmetov a matematiky.

Prekvapuje ma, že na začiatku 21. storočia niekto považuje 
používanie mobilného telefónu ako kalkulačky za netradičný 
spôsob. Práve naopak, my žiaci ho považujeme za spôsob 
úplne bežný, každodenný a hlavne ekonomický. Ak rodič ale-
bo sám žiak investoval do drahšieho telefónneho aparátu 
s viacerými funkciami, nevidím dôvod, prečo by tento prístroj 
nemal používať tak, ako to odporúča výrobca. To si má žiak 
kúpiť novú kalkulačku, hoci ju už nepotrebuje?

Ešte jedna vec ma nenecháva na pokoji…… Ako môže 
niekto študentov považovať za akýsi druh živočíchov, 
ktorému je podvod vlastný a ktorý na nič iné nemyslí, len 
na to, ako pri písomke kolektívne zneužiť situácciu? Skutoč-
ne máme uveriť, že učitelia sa obávajú, že si bbudeme po-
sielať správy SMS správy ako na bežiacom pásáse? A oni to 
nezaregistrujú? Nebudú počuť zvukové signály?? Nezbadajú 
čudný pohyb? Hlavne, že sme sa dnes učili o neezmyselnosti 
kolektívnej viny…

Môžem vám povedať, pán riaditeľ, že na škole máte 
skoro polovicu už dospelých ľudí, ktorí nevedia, či majú nad 
týmto návrhom plakať alebo sa smiať. Podobné argumenty 
považujeme za irelevantné a prosíme vás, aby stee tento návrh 
nezaradili medzi pripravované zmeny školského poriadku.

Ďakujem za slovo.

UKÁŽKA 20

1. Oslovenie.

2. Naadviazzaniee
na prredchhadzaajúcii
prísppevok//tému
konfeerenccie
a pommenoovaniee
postoja k ttémee.

3. Vyysvetlenie
a arggument
na podporu tvrrdenia
(zdôvvodnenie
funkkciou výrobbku).

4. Vysveetleniee
a argumment
na podpporu tvvrdenia
(zdôvoddnenie
hodnotaami).

5. Zhhrnutiee
a emmocionnálnee
zdôvvodnennie
„dosspelossťou““.

6. Návrh riešenia 
prroblému.

7. Pooďakoovaniee
za slovo.

Kompozícia
diskusného príspevku 

Znaky hybridnosti 
diskusného príspev-
ku v ukážke 20

  rečnícky štýl:
– oslovenie
– poďakovanie
   za slovo
– opakovacie figúry
– presviedčacie
   stratégie...

umelecký štýl:
– frazeologizmy
– antonymá
– pestrá modalita
   vety (zvolacie vety
   rečnícke otázky)
– opakovacie figúry...

administratívny štýl:
– termíny
– kancelarizmy
– presný výpočet
   javov
– spisovný jazyk...

náučný štýl:
– presná terminológia
– výklad
– objektívne
   argumenty
– citácie...

1.. Z ukážky 20 vyplýva, že riaditeľ školy

A. viedol diskusiu.

B. vystúpil v diskusii.

C. predniesol hlavný prejav.

D. udeľoval slovo diskutérom.

22.. Dokážte, že ukážka 20 je diskusný príspevok.

33..  Z ukážky 4 vyplýva, že riaditeľ školy použil ako argu-

ment nasledujúce vyjadrenie.

A. Žiaci sú akýsi druh neustále esemeskujúcich živočíchov.
B. Učitelia veľmi zle počujú.
C. Používanie telefónu ako kalkulačky je netradičné.
D. Všetci žiaci do jedného sú vinní.

44.. Pomenujte druh argumentov v treťom odseku ukážky 20.

A. priame       B. nepriame       C. emocionálne

55..  Je sled argumentov žiaka v ukážke 4 v zhode 

s nasledujúcou tabuľkou? Diskutujte.

Účinný sled argumentov 

1. Začiatok silný argument

2. Pokračovanie  menej presvedčivý argument

3. Koniec najsilnejší argument

ÚÚLLOHY

6. a) Navrhnite jeden presvedčivejší argument 

    na podporu požiadavky žiakov.

b) Navrhnite lepší argument z pozície riaditeľa.

7. Doplňte tabuľku Znaky hybridnosti diskusného prís-
pevku príkladmi z ukážky 20.u
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DOPLNKOVÉ 

MATERIÁLY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

STREDNÉ
ŠKOLY

Vďaka sérii NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy budú žiaci:

  primerane komunikovať,

  čítať s porozumením,

  kriticky čítať masmédiá,

  rozlišovať významové 

odtienky,

  využívať gramatiku na 

presné vyjadrovanie,

  vedieť zrozumiteľne 

prečítať text,

  vedieť presvedčiť 

ostatných o svojej pravde,

  tvoriť zrozumiteľné texty,

  schopní sformulovať 

rýchlo primeranú reakciu,

  vedieť ohodnotiť kvalitu 

textu,

  správne argumentovať,

  schopní vybrať vhodnú 

a kvalitnú informáciu.

Aby reč nebola prameňom nedorozumení.

Základné prvky 
učebnice:

  žltá karta s kľúčovými 

pojmami,

  výkladový text 

na pochopenie 

preberanej temy,

  rozlišujte upozorňuje 

na problematické 

rozdiely,

  znaky typické pre 

dané slohové útvary,

  viete, že...? 

so zaujimavosťami,

  ukážky autentických 

jazykových útvarov 

(text, ikonický text, 

zvukový záznam, 

video) vyvodzujú 

učivo, motivujú 

žiaka, nútia zamyslieť 

sa; zohľadňujú 

aj prierezové temy 

a rôzne spoločensky 

aktuálne kontexty,

  úlohy o jazyku 

a komunikácii 

(s riešeniami), 

o praktických 

zručnostiach, 

ale aj o hodnotách 

a postojoch; krátke 

ulohy, tvorivé úlohy, 

podnety na diskusiu,

  projektové úlohy 

na dlhšiu prípravu.

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks zošitov 
pre študenta.

20 +1

Riešenia úloh
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Zbierka 
textov a úloh 
z literatúry 
Obsahuje ďalšie ukážky 

diel s úlohami, prehľadové 

tabuľky literárnej 

teórie, ukážky žiackych 

interpretácií 

a riešenia úloh. 

Obľúbená učebnica pre stredné školy, ktorá rešpektuje rôzne typy škôl, 

predstavuje výnimočnú koncepciu literatúry postavenú na konštruktivizme 

a komunikačno-zážitkovom modeli vyučovania. 

Prelína sa v nej žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. 

Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára 

ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre. Učebnica okrem výkladového textu, 

ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. 

Práve vypracúvaním úloh má žiak dospieť ku kompetenciám a poznatkom určených iŠVP. 

Literatúra 
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Citoslovcia (interjekcie)

Morfologické jazykové prostriedky

  neplnovýznamový neohybný slovný druh
  majú vetnočlenskú platnosť len v prípade, 
že zastupujú vo vete iný slovný druh
  vyjadrujú cit (jaj), vôľu (heš) alebo napodobňujú 
zvuky (cingi-lingi)

  môžu fungovať ako samostatné vety 
(Ach! Ha, už som ťa našla! )

K citoslovciam patria aj:
  zdvorilostné výrazy (vitajte...)
  pozdravy (dovidenia, zbohom, 
ahoj...)

  kliatie/zahrešenie (dočerta, do...)

Citoslovcia

                    podľa významu                                        podľa pôvodu

  vlastné  zvukomalebné prvotné druhotné (odvodené

    (onomatopoje)  z iného slovného druhu)

 citové  vôľové buch, cŕŕŕ, ach, beda, šmyk, pomoc,

 ach,  heš, ahoj, hú-hú, píp heš, hybaj

 joj, ó,  nech sa  bzzzz

 fuj  páči, do...

Z pravopisu citosloviec
 neustálený pravopis (citoslovcia typu hi-hi-hi/hihihi)
 zmeravené tvary písané dovedna (Dajsamisvete!)
 interpunkcia  oddeľovanie čiarkou od viet a súvetí (Ha, už som ťa našla!); veta s citoslov-

com má na konci výkričník; je možné uprostred vety zvýrazniť citoslovce výkričníkom (A on 
buch! a bol na zemi.)

Štylistické využitie citosloviec
  subjektívne jazykové štýly  umelecký štýl (dramatické rozprávanie, dialóg/monológ 
postavy, reč rozprávača); hovorový štýl (vyjadrovanie citov a pocitov, kontaktové slová; 
ekonomizácia textu)
  prostriedok komunikácie najmladších používateľov jazyka

Funkcia citoslovca vo vete 
Citoslovcia sú slová – vety. Môžu sa však objaviť aj vo 
funkcii podmetu, prísudku, vetného základu, predmetu 
a príslovkového určenia.

Citoslovcia vo vete

podmet
prísudok
slovesno-menný 
prísudok (bola hŕŕ )

vetný základ
predmet
príslovkové určenie

Stále počúvam to tvoje jaj. Obleč sa a šup do telocvične. 
Chýba nám práve nahrávačka. Halóóó! Ah, hrôza! Vždy si 
bola hŕŕ do všetkého. A nehraj len tak chachacha, lebo sa 
ozve hlasné fúj z publika.
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Publicistický štýl 

Masmediálna komunikácia

  objektívno-subjektívny hybridný jazykový štýl (informuje o faktoch a zároveň sa nevyhne 
individuálnemu alebo skupinovému pohľadu na tieto fakty); uplatňuje sa v prostriedkoch 
masovej komunikácie – médiách (noviny, časopisy, TV, rozhlas, internet)
  veľmi živý, dynamický štýl; rýchlo vznikajú nové útvary/žánre, zanikajú niektoré staršie 
a komunikačné prostriedky sa rýchlo modernizujú

Verejnosť
  prispôsobovanie obsahu a formy (zrozumiteľ-
nosť, spisovnosť, prehľadnosť) širokej verejnosti

  spisovné slová, nenáročné konštrukcie viet

Informatívnosť, vecnosť
  veľký podiel informácií 
  plnovýznamové slovné druhy, citáty

Aktuálnosť
  reakcia na aktuálne dianie 
  módne slová

Variabilnosť
  bohatstvo tém, kompozičná pestrosť; 
rozmanitosť jazykových prostriedkov 
  interaktivita: grafy, kontakt s redakciou, 
diskusie k článkom...

Presvedčivosť (snaha presvedčiť by sa 
nemala uplatňovať v spravodajstve)
  snaha ovplyvniť postoje, správanie 
a rozhodovanie adresáta

Znaky a výrazové prostriedky publicistického štýlu 

FUNKCIA

  aktuálne informovať
  poučiť
  ovplyvňovať
  presviedčať
  propagovať
  zabaviť

DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ

  manipulácia
  propaganda

KOMUNIKAČNÁ SFÉRA

  verejná sféra – masové 
komunikačné prostriedky: 
tlač, rozhlas, televízia, 
sociálne siete, internetové 
prostredie
  priama komunikácia: tlačová 
konferencia, interview, 
politická diskusia...
  nepriama komunikácia: tlač, 
internetový portál, televízia, 
rozhlas...

KOMUNIKANTI

      médiá                verejnosť

      médiá               súkromná
                               osoba

  médiá: redakcia (redaktori, 
moderátori), hovorcovia 
verejných inštitúcií, 
PR oddelenia, 
reklamné agentúry, 
súkromné osoby

  vyjadrenie názoru jedinca/skupiny
  výskyt príčinných viet, častíc, prísloviek, 
rečníckych otázok

Pseudodialogickosť
  bezprostredná reakcia v kontaktných 
rozhlasových, televíznych a internetových 
reláciách
  dialóg vedený nepriamo; očakávaná spät-
ná väzba na článok, video, fotografiu... 
(diskusné fóra)

Písomnosť
  tlačené noviny, časopisy, texty v elektro-
nických médiách doplnené sprievodným 
materiálom (infografika)
  dôsledná kompozícia

Ústnosť/vizuálnosť
  pripravené aj spontánne slohové útvary/
žánre  správy, videokomentáre, reportáže
  využitie dôrazu, intonácie, tempa, imidžu; 
grafické členenie, hudba
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Teória literatúry

obsahuje stručný 

prehľad literárnych 

pojmov s názornými 

ukážkami.

Povinné diela

pripomenú žiakovi 

základné obsahové 

i formálne prvky 

diela.
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ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

LITERATÚRA
ĽAHKÁ CESTA K MATURITE

A. POLAKOVIČOVÁ
M. CALTÍKOVÁ

ťahák
Ťahák z literatúry je súčasťou 

série Literatúra pre stredné školy

I. – IV. (A. Polakovičová a kol.). 

Je vhodným pomocníkom 

pre všetkých stredoškolákov 

na prípravu na maturitu 

alebo pre žiakov na hodiny literatúry 

priebežne od prvého ročníka 

strednej školy.

Titul predkladá žiakom učivo 

z rôznych literárnovedeckých 

hľadísk, zohľadňuje cieľové 

požiadavky na maturitu 

zo slovenského jazyka a literatúry 

a je spracovaný v súlade s iŠVP.

Ťahák 
– ľahká cesta k maturite

 M. Caltíková, A. Polakovičová

Prehľadná pomôcka vhodná pri príprave 

na maturitu, ktorá obsahuje všetko, 

čo budúci maturant potrebuje vedieť 

zo slovenského jazyka.

Ťahák je vhodný pre všetkých 

stredoškolákov, ktorých čaká maturita, 

alebo pre tých, ktorí ho chcú používať 

ako pomôcku na hodinách slovenčiny 

od 1. ročníka SŠ (5. ročníka GOŠ).

Obsahom nadväzuje na sériu učebníc 

a pracovných zošitov NOVÝ Slovenský 

jazyk pre stredné školy (M. Caltíková 

a kol.). Zohľadňuje cieľové požiadavky 

na maturitu zo slovenského jazyka 

a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP.PRIPRAVUJEME

Učebnica – 

náhľadové strany

NOVÝ Slovenský jazyk
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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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Literárny druh: epika
Literárny žáner: novela
Literárne 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 dom
Anča-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 zmijou
Paľo-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 nedovolí

Vonkajšia 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: lyrika
Literárny žáner: báseň
Literárny 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: lyrika
Literárny žáner: báseň
Literárny 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)íí
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, kk 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)k
• 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
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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)
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Autori
Franzz KKaafka, Jaaroslav HHašek, Michail Bulgakov, Alfred Jarry

Ukážka
F. Kaafkkaa: Premmena – ppovieddka

Keď ssa Gregor Samssa jedného dňa preebudil z nepokojných 
snov, ziistil, že sa v posstelii premenil na akýsi príšerný hmyz.
[...]

„Nie jje mu dobre,“ vrraveela matka prokuuristovi, kým ešte otec 
hovoril pri dverách, „nie jee mu dobre, pánn prokurista, verte 
mi. Inakk by určite nezmmešškal vlak! Ten chhlapec nemyslí na nič 
okrem fifirmy. Už sa naňňhoo aj hnevám, veččer nikam nechodí; 
celý týžždeň bol v mestee, aale večer vysedáva len doma.“
Znakky aaabsurddnej literraatúryy vy j yy ukážke:
• abbsurrddná sittuácia
• preemmeena člooveka nnaa zvieera
• deehummanizáácia/odľľudšteenie 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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Hľadanie podstaty

Herakleita z Efezu by sme dnes považovali za mizan-
tropa, nemal totižto rád ľudí. Pre jeho náročný jazyk ho 
nazývame temným. Empedokles pochádzal zo sicílskeho 
Akragantu (dnes Agrigento). Veril, že je boh. Aby si to 
overil, chcel skočiť do Etny.

1.  Definujte pojmy:

2.  Definujte podstatu ontologickej diferenciácie.
3.  Na základe analýzy zlomkov uveďte spoločné znaky  
 filozofov a rozdiely medzi filozofmi milétskej školy.
4.  Vznik a zánik jednotlivín je u miléťanov vysvetľovaný  
 hylozoisticky. Vysvetlite. 
5.  O filozofii miléťanov sa najmä v oblasti kozmológie  
 hovorí ako o mýtozofii. Vysvetlite.
6.  Porovnajte iónsku filozofiu, eleatov a poeleatov  
 z hľadiska heterogénnosti bytia.
7.  Porovnajte iónsku filozofiu, eleatov a poeleatov  
 z hľadiska toho, kde sa nachádza pôvod pohybu (života).

i

reflexia

Hodnotenie ++ + +– – ––

 príbeh človeka
Jozef, rovnako ako väčšina ľudí, si kladie 
otázky o podstate bytia. Je podstata v trans-
cendentne alebo je ukrytá v zmyslovom sve-
te?
1.  Kde by ste hľadali niečo, čo by bolo  
  ukryté v transcendentne?
2.  Čo je podľa vášho názoru podstatou  
  bytia? 
3.  Napíšte svoje chápanie podstaty  
  bytia.

 

8.  Porovnajte pytagorovcov a ostatných pred- 
 sokratovcov na základe povahy podstaty.

Ontológia

1) Predmet ontológie 

– náuka o bytí: bytie, podstata, súcno, čas, príčina.

Podstata z hľadiska ich počtu:

 – 1 podstata;

– 2 podstaty: idea, matéria;

– mnoho podstát.

Podstata z hľadiska jej povahy:

 – podstata hmotnej povahy,

– podstata nemateriálnej povahy.

MILÉŤANIA a HERAKLEITOS

jedno arché

 

na veci a späť = vznik a zánik

zmien arché

ELEATI

Jedno = súcno

 neexistuje prázdno, nesúcno

POELEATI A ATOMISTI

mnoho nemenných, večných podstát

On
to

ló
gi

a

19

1 
Hľadať podstatu začali filozofi v maloázijskom meste Mi-
létos – miléťania: Táles, Anaximandros, Anaximenes.
A. „Táles však, pôvodca takejto filozofie, hovorí, že je to 
voda (preto tiež hlásal, že zem spočíva na vode). Možno 
čerpal túto domnienku z pozorovania, že potrava všetkých 
vecí je vlhká a že z vlhka vzniká a ním sa živí aj samo teplo 
(to, z čoho všetko vzniká, je počiatkom všetkého).“

11 A 12 (z Aristotela – Met. 983b6-27)

B. „Nástupca Tálesov (Anaximandros) vyhlásil za počia-
tok (arché) a tiež prvok jestvujúcich vecí neobmedzeno 
(apeiron). Hovorí potom, že to nie je ani voda, ani žiad-
ny z takzvaných živlov, ale akási iná neobmedzená priro-
dzenosť, z ktorej vznikajú všetky nebesia a usporiadania 
v nich. Nevysvetľuje vznik vecí premenou živlov, ale tým, 
že sa večným pohybom vylučujú protiklady.“

12 9 a B 1 (zo Simplikia)

C. „Tvrdil (Anaximenes), že počiatkom je neobmedzený 
vzduch. Rozdielne sa javí, ak je zhustený alebo zriedený.“

13 7 (z Hippolyta)

D. „Pytagorovci sa venovali náukam matematickým a prví 
v nich značne pokročili. Keďže sa im celkom oddali, dom-
nievali sa, že ich počiatky sú počiatky súcna ako takého. 
Pretože v matematike čísla sú prirodzene prvým činiteľom, 
podľa svojho presvedčenia videli v číslach, viac než v ohni, 
zemi a vo vode, mnoho podobného s tým, čo je a čo vzniká.“

Aristoteles: Metafyzika I 5

a  Porovnajte chápanie arché u miléťanov.
b  Porovnajte vznik heterogénnosti bytia  

  u Anaximandra a Anaximena. 
c  Porovnajte arché u miléťanov a pytagorovcov.

2 
V Efeze, severne od Milétu, žil filozof – Herakleitos. 
Inou skupinou filozofov boli eleati: Xenofanes, Par-
menides a Zenón.
A.  „Oheň je základným prvkom a všetko je obmenou  
ohňa...“

22 l (z Diogena)

B. „Herakleitos na ktoromsi mieste hovorí: ,Všetko plynie 
a nič netrvá,’ a, prirovnávajúc veci k prúdu rieky, hovorí: 
,Nevstúpil by si dvakrát do tej istej rieky.’“

22 A 6 (z Platóna)

C. „Zenón má štyri dôkazy o pohybe, ktoré robia ťažkosti 
tým, čo ich chcú vyvracať. Prvý o tom, že nejestvuje pohyb, 
pretože pohybujúce sa musí dostať skôr do polovice cesty, 
než príde do cieľa.“

29 A 25 (z Aristotela)

a  Pomocou textov analyzujte učenie Herakleita  
  o podstate a o zmene.
b  Porovnajte Herakleitovo učenie o pohybe  

  s učením Zenóna.
›  Znázornite Zenónovu apóriu dichotómia  

  opísanú Aristotelom v ukážke C. 

3
Poeleatskí prírodní filozofi rozlišujú pasívne a aktívne 
princípy. Patria medzi nich atomisti: Empedokles, Ana-
xagoras a Demokritos. Sú to poslední predsokratovci.  
Za podstatu považujú atómy, ktoré sa líšia okrem polo-
hy a usporiadania aj ďalšími atribútmi.
A. „Empedokles zavádza štyri látkové prvky, oheň, vzduch, 
vodu a zem, ktoré sú večné a menia sa vo väčšom alebo men-
šom množstve v dôsledku spájania sa a oddeľovania, avšak 
vo vlastnom zmysle slova počiatky, ktoré uvádzajú spome-
nuté prvky do pohybu, nazýva Láskou a Svárom.“

31 A 28 (zo Simplikia)

B. „Lebo rovnorodé veci (homoiomérie), ako voda, oheň 
alebo zlato, nevznikli a nezaniknú; len sa zdá, že vznikajú  
a zanikajú, je to proces, ktorý spočíva len v spájaní a rozlučo-
vaní (čiastočiek), preto že všetko je vo všetkom obsiahnuté, 
no ľudia označujú každú vec podľa látky v nej prevažujúcej. 
[...] Ako pôvodcu a vzniku (sveta) postavil Anaxagoras  
rozum.“

41 (zo Simplikia)

C. „Demokritos myslí, že podstatou trvalých veci sú malé 
substancie nekonečného počtu. Okrem nich uznáva priestor, 
ktorý je nekonečne veľký. Priestor nazýva prázdnom, ničím, 
nekonečnom, kým z podstát, naopak, nazýva každú čímsi, 
pevnom, súcnom. Myslí, že tieto podstaty sú také malé, že 
unikajú našim zmyslom. Majú rozličné podoby, tvary a veľ-
kosti.“

68 A 37 (zo Simplikia) 
a  Rozlíšte aktívne a pasívne princípy podľa Empe- 

  dokla a Anaxagora. 
b  Rozhodnite, ktoré z uvedených princípov zabezpe- 

  čujú heterogénnosť a ktoré pohyb. 
c  V ukážke C podčiarknite vlastnosti, ktorými sa  

  (okrem už uvedených) líšia atómy.
d  Uveďte nevyhnutnú podmienku pre pohyb atómov.

a) Táles – voda
  Anaximandros – apeiron
  Anaximenes – vzduch
b) U Anaximandra vznik vďaka vylučovaniu protikladov;
 u Anaximena vďaka zmene samotného arché (zhusťovanie, 

zrieďovanie).
c) miléťania – podstata je hmotnej povahy – materialisti
 pytagorovci – podstata je nehmotnej podoby – idealisti

a) A – pasívne – oheň, voda, zem, vzduch;
  aktívne – láska a nenávisť;
     B – pasívne – homoiomérie;   aktívny – rozum
b) Heterogénnosť zabezpečujú pasívne princípy, pohyb aktívne.
d) prázdny priestor

Námet:  Pri pojme idealizmus odporúčame poukázať 

na rozdiel medzi mravným idealizmom a ontologickým 

idealizmom.

a) Všetko sa neustále mení.
b) Zenón odmieta pohyb. Tvrdí, že neexistuje, je len zdanlivý.
›) A B

B’B’’B’’’
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HHľľadať podstatu začali filozofi v maloázijskom meste Mi-
lééttos – miléťania: Táles, Anaximandros, Anaximenes.
AAA.. „Táles však, pôvodca takejto filozofie, hovorí, že je to 
vvooooda (preto tiež hlásal, že zem spočíva na vode). Možno
ččeeeerpal túto domnienku z pozorovania, že potrava všetkých
vveeeecí je vlhká a že z vlhka vzniká a ním sa živí aj samo teplo
((tttto, z čoho všetko vzniká, je počiatkom všetkého).“

11 A 12 (z Aristotela – Met. 983b6-27)

BBB.. „Nástupca Tálesov (Anaximandros) vyhlásil za počia-
ttooook (arché) a tiež prvok jestvujúcich vecí neobmedzeno
((aaaapeiron). Hovorí potom, že to nie je ani voda, ani žiad-
nnyyyy z takzvaných živlov, ale akási iná neobmedzená priro-
ddzdzzzenosť, z ktorej vznikajú všetky nebesia a usporiadania 
vv nnich. Nevysvetľuje vznik vecí premenou živlov, ale tým, 
žžeeee sa večným pohybom vylučujú protiklady.“

12 9 a B 1 (zo Simplikia)

CC.. „Tvrdil (Anaximenes), že počiatkom je neobmedzený 
vvzzzzduch. Rozdielne sa javí, ak je zhustený alebo zriedený.“

13 7 (z Hippolyta)

D. „Pytagorovci sa venovali náukkammm mattemaaticckýmm a prrvví í
v nich značne pokročili. Keďže saa immm celkkom odddali,,, domm-
nievali sa, že ich počiatky sú poočiaaatky súúcnaaa aako taaaakéhho.
Pretože v matematike čísla sú priirodddzenee prvývýýmm činiittteľomm,, 
podľa svojho presvedčenia videli v ččííslachh, viaaac než vvv ohnni,i, 
zemi a vo vode, mnoho podobnéhho ss tým, čo jee a čo vzzznnikáá.““

Aristooteless: MMetafyyyzzika I 55

a Porovnajte chápanie arché u mmmiléťťanoovv.
b Porovnajte vznik heterogénnnosssti byytia

u Anaximandra a Anaximena.
c Porovnajte arché u miléťanoov aaa pytaagorroovvcov.

222
VVV Efeze, severne od Milétu, žil filozof – Herakleitos. 
IInnnou skupinou filozofov boli eleati: Xenofanes, Par-rr
mmmenides a Zenón.
AA...  „Oheň je základným prvkom a všetko je obmenou 
oohhhhňa...“

22 l (z Diogena)

BB... „Herakleitos na ktoromsi mieste hovorí: ,Všetko plynie 
aa nnič netrvá,’ a, prirovnávajúc veci k prúdu rieky, hovorí: 
,,NNNNevstúpil by si dvakrát do tej istej rieky.’“

22 A 6 (z Platóna)

CC... „Zenón má štyri dôkazy o pohybe, ktoré robia ťažkosti 
ttýýýmm, čo ich chcú vyvracať. Prvý o tom, že nejestvuje pohyb, 
pprrrretože pohybujúce sa musí dostať skôr do polovice cesty, 
nneeeež príde do cieľa.“

29 A 25 (z Aristotela)

a Pomocou textov analyzujtee učččenie Herraakkleitaaaa 
o podstate a o zmene.

b Porovnajte Herakleitovo uččenniie o ppohyyybee 
 s učením Zenóna.
› Znázornite Zenónovu apóriu dddichotómmiiaa 

  opísanú Aristotelom v ukážžkeee C. 

333
PPooeleatskí prírodní filozofi rozlišujú pasívne a aktívne 
pprrincípy. Patria medzi nich atomisti: Empedokles, Ana-
xxaagoras a Demokritos. Sú to poslední predsokratovci. 
ZZaa podstatu považujú atómy, ktoré sa líšia okrem polo-
hhyy a usporiadania aj ďalšími atribútmi.
AAAA.. „Empedokles zavádza štyri látkové prvky, oheň, vzduch,
vvoooodu a zem, ktoré sú večné a menia sa vo väčšom alebo men-
ššoooom množstve v dôsledku spájania sa a oddeľovania, avšak 
vvoooo vlastnom zmysle slova počiatky, ktoré uvádzajú spome-
nnuuuté prvky do pohybu, nazýva Láskou a Svárom.“

31 A 28 (zo Simplikia)

BB.. „Lebo rovnorodé veci (homoiomérie), ako voda, oheň
aalllebo zlato, nevznikli a nezaniknú; len sa zdá, že vznikajú 
aa zzanikajú, je to proces, ktorý spočíva len v spájaní a rozlučo-
vvavaaaní (čiastočiek), pretože všetko je vo všetkom obsiahnuté, oo
nnooo ľudia označujú každú vec podľa látky v nej prevažujúcej. 
[.....] Ako pôvodcu a vzniku (sveta) postavil Anaxagoras
rroooozum.“

41 (zo Simplikia)

C. „Demokritos myslí, že podstatouuu trvalých veeci súúú maaléé
substancie nekonečného počtu. OOkreem nicch uzznnááva prrriiestoorr,,
ktorý je nekonečne veľký. Priestorr naaazýva prázzddnnom, nničímm,,
nekonečnom, kým z podstát, naoopaaak, naazývaa kkaždú ččímssi,i, 
pevnom, súcnom. Myslí, že tieto podddstatyy sú ttaké maaalé, žžee
unikajú našim zmyslom. Majú rozzliččnčné poodobbyyy, tvaryyy a veeľľ--
kosti.“

668 A 337 (zo Simmmmplikiia)
a Rozlíšte aktívne a pasívne priincípyy poddľľa Emmmppe-

 dokla a Anaxagora. 
b Rozhodnite, ktoré z uvedenýchhh prinncípooov zabeeezzpe-

čujú heterogénnosť a ktoré poohyb.
c V ukážke C podčiarknite vlastnnnosti,, ktoorrýými saaaa 

(okrem už uvedených) líšiaa attóómy.
d Uveďte nevyhnutnú podmieenkkku pree pohhyyb atóóómovv.

a) Táles – voda)
 Anaximandros – apeiron

 Anaximenes – vzduch
b) U Anaximandra vznik vďaka vylučovaniu prrotikkladov;

u Anaximena vďaka zmene sammotného archhé ((zhusťovannie, (( ,
zrieďovanie).

c) miléťania – podstata je hmotnejej povahy – mmatterialisti) p j jj p y
pytagorovci – podstata je nehmmotnej podobby –– idealisti

a) A – pasívne – oheň, voda, zem, vvzduch;) p , , , ;
 aktívne – láska a nenávisť;
    B – pasívne – homoiomérie;   akktívny – rozump ; y
b) Heterogénnosť zabezpečujú passívne princíppy, pohyb aktíívne.
d) prázdny priestor) p y p

 podstata je nehmmotnej podobby  idealisti

Námet:  Pri pojmme idealizmmus odporúčamme poukkázať 

na rozdiel medzizi mravným iideaalizmom a ontologgickýmmm 

idealizmom.

a) Všetko sa neustále mení.
b) Zenón odmieta pohyb. Tvrdí, žee neexistuje,, je len zdanlivvý.b) Z ó d i h b T dí ž i j j l d li ý
›) A B

B’B’’B’’’

Hľadanie podstaty

–– ––

príbeh človeeka
Jozef, rovnako ako väčššiina ľudíí, si kklaadiie 
otázky o podstate byytia. JJJe podstaata v ttraranss-
cendentne alebo je uukryttáá v zmysslovomm svee-
te?
1. Kde by ste hľaddali nnniečo, ččo by bbooloo

ukryté v transccendeeentne?
2. Čo je podľa vášhho náázoru ppodstaattouu

bytia? 
3. Napíšte svoje cchápaaanie poodstattyy 

bytia.

v a ostatnýchh prreed-
povvvahy podsstattyy.

Ontológia

1) Predmet ontológie) g1

– náuka o bytí: bytie, podstata, súcno, čas, príčina.y y , p , , , p

Podstata z hľadiska ich počtu:c počtu

 – 1 podstata; 1 podstata;

– 2 podstaty: idea, matéria;p y , ;

– mnoho podstát.p

Podstata z hľadiska jej povahy:j j p y

 – podstata hmotnej povahy,podstata ot ej pova y,

– podstata nemateriálnej povahy.p j p vahy.

MILÉŤANIA a HERAKLEITOS

jedno arché

na veci a späť = vznik a zánik

zmien arché

ELEATI

Jedno = súcno

neexistuje prázdno, nesúcno

POELEATI A ATOMISTI

mnoho nemenných večných podstát
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Zošit pre študenta

Inak, ako ste 
boli zvyknutí
Občianska náuka nás bude 

nútiť refl ektovať naše doterajšie 

konanie a tým dospieť k hlbšiemu 

sebapoznaniu. Prostredníctvom 

zážitkového vyučovania bude 

vytvárať situácie, ktoré umožnia 

priamo nacvičiť a prežiť okolnosti, 

s ktorými sa môžete v živote 

stretnúť: „sprítomní“ problémy, 

ktoré riešite a ktoré majú dosah 

na vaše životy. Občianska náuka 

vám pomôže naformulovať 

vlastné názory či zaujať postoje 

a podporí vašu tvorivosť 

a vynaliezavosť.

Priestor na poznámky 
z výkladu na hodine.

QR kód vás odkáže 

na www.e-orbispictus.sk,

kde nájdete prezentácie 

k učivám a testy 

na overenie vedomostí.

Refl exia nabáda 

na zopakovanie a spätnú 

väzbu, čo si žiaci 

zapamätali a osvojili.

Hodnotenie hodiny 

na posúdenie kognitívnej 

úrovne a pragmatickosti 

vyučovacej hodiny.

  Motivácia venovaná Jozefovi – bežnému obyvateľovi Slovenska, ktorý prekonáva 

rôzne situácie. Príbeh evokuje problém, provokuje či inšpiruje žiakov pre danú tému. 

Úlohy, ktorými žiaci dospejú k vedomostiam, 

zručnostiam a schopnostiam sformulovať vlastné 

názory či zaujať postoje. Analýzou zdrojov sa 

trénuje rozpoznanie príčin i dôsledkov, čo je 

cieľom vyučovania občianskej náuky. Zošit 

podnecuje aj zážitkové vyučovanie, ktoré umožní 

nacvičiť a prežiť situácie zo života. Obsahuje aj 

produkčné úlohy, kde sa dáva priestor tvorivosti.

PREZENTÁCIE

na stiahnutie
www.orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk

Tri kroky k úspechu

Problém navodí 

tému hodiny.1. 2. 3.Úlohy napomáhajú 

osvojeniu si učiva.

Refl exia overí, do akej miery 

učivu žiaci porozumeli.

+++++ + +–

e pytagorovcoov
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Formy štátu 
 príbeh človeka

Jozef si prečítal knihu od Georga Orwella 

1984. Stretol sa tam s pojmom vaporizácia. 

 
1.  Poznáte pojem vaporizácia? 

  Pomôžte si fotkami. Nájdite 

  na nich jeden rozdiel.  

2.  Uveďte režimy, pre ktoré je 

  vaporizácia typická. 

Najstaršie štáty mali prevažne monarchistickú formu 

vlády. Postupne sa občania emancipovali a vydobyli si 

demokratickejšie formy vlády. Atény a Rím boli prvé 

štáty, kde sa občania spolupodieľali na správe „veci 

verejnej“.

1.  Na konkrétnych príkladoch porovnajte jednotlivé 

 formy štátov.

2.  Uveďte príklady totalitných režimov z minulosti 

 i prítomnosti.

3.  Vymenujte nástroje, ktoré môžu zabrániť vzniku 

 totality.
4.  Zaujmite postoj k rôznym diktatúram.

i

refl exia

Hodnotenie ++ + +– – ––

Republiky, monarchie, d
iktatúry, demo-

kracie. Poznáme mnoho 
foriem štátov.
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Formy štátu 
 príbeh človeekaa

Jozef si prečítal knnihu od Georrgo a Orrwwelella 

1984. Stretol sa tamm s poojojmom vavaporizzáácicia.

1.  Poznáte pojemm vappporizáciaia? 

  Pomôžte si fottkammimi. Nájdiite 

  na nich jeden rrozdidiiel.  

2.  Uveďte režimy,y, preee ktoré jje 

  vaporizácia typpickákáá. 

Najstaršie štáty mali prevažne monarchistickú formu 

vlády. Postupne sa občania emancipovali a vydobyli si 

demokratickejšie formy vlády. Atény a Rím boli prvé 

štáty, kde sa občania spolupodieľali na správe „veci 

verejnej“.

1.  Na konkrétnych príkladoch porovnajte jednotlivé 

 formy štátov.

2.  Uveďte príklady totalitných režimov z minulosti 

 i prítomnosti.

3.  Vymenujte nástroje, ktoré môžu zabrániť vzniku 

 totality.
4.  Zaujmite postoj k rôznym diktatúram.

i

reflexiafl
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Republiky, monarcchie, , d
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Zošit pre študenta – ukážková strana

Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

ZOŠIT PRE UČITEĽA

 zadarmo,
ak si objednáte

20 ks pracovných
zošitov.

20 +1
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2
pre stredné školy

Milada Caltíková
Zuzana Lauková 

Alena Polakovičová
Ľubica Štarková
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Slovo
sa stalo prestížnou literárnou
súťažou, jej víťazi získavajú ďalšie ocenenia 

8. ročník s podporou FPU. 

Absolútna víťazka 4. ročníka 

SLOVO Slávka Jalčová 

získala následne už niekoľko 

ocenení, okrem iného 

aj cenu primátora mesta 

Michalovce. Jej víťazný 

text pre SLOVO čítal 

Peter Marcin.

Absolútny víťaz SLOVO 2017 

Kristián Lazarčík preberá cenu 

od riaditeľa vydavateľstva 

Igora Vargu. V súčasnosti je 

premiantom súťaže POVIEDKA. 

Jeho víťazný text pre SLOVO 

čítal Sáva Popovič.

V začiatkoch sprevádzala literárnu súťaž SLOVO predovšetkým 

otázka, čím dokáže byť odlišná od množstva existujúcich literárnych 

súťaží. Našťastie, na Slovensku je množstvo jednotlivcov či 

organizácií, ktoré pozitívny vzťah detí a mladých ľudí k literatúre 

nevnímajú ako samozrejmosť. Čím však môže byť prínosné SLOVO? 

Odpoveď priniesli porotkyne a porotcovia, ktorí predovšetkým 

v začiatkoch SLOVA poskytovali súťažiacim nielen dôležitú 

spätnú väzbu. Tým, u ktorých bol badateľný potenciál pre vstup 

do reálneho autorského sveta, najmä cenné usmernenia. 

Podstatným však bol krok riaditeľa vydavateľstva Igora Vargu, 

ktorý sa rozhodol, že ocenením absolútnych víťazov bude 

vydanie ich vlastnej knižky. 

Počet súťažiacich každým ročníkom narastal, no pandémia 

obmedzila možnosti stretnúť sa so súťažiacimi osobne  a hovoriť 

s nimi o ich textoch. Ako vzájomná motivácia na prečkanie 

neželanej izolácie vznikol nápad, aby verejne známe osobnosti, 

ktoré rôznym spôsobom s napísaným slovom pracujú, čítali texty 

víťazov literárnej súťaže SLOVO. Reakciou bola nielen radosť 

mladých tvorcov, ale aj úprimné slová uznania od moderátorov, 

herečiek či hercov na margo literárnej vyspelosti textov detí 

a mladých, ktorí sa do SLOVA zapojili. 

Aj preto sme sa rozhodli SLOVO znova posunúť o stupienok 

vyššie. Viditeľnou zmenou je vizuál literárnej súťaže, ktorý sme 

konzultovali predovšetkým s tými, pre ktorých SLOVO vzniklo. 

S deťmi a mladými, ktorí aktívne vstupovali do jeho tvorby. 

Veríme, že nový – už ôsmy ročník, bude o návrate k osobným 

stretnutiam, debatám o literatúre, o počúvaní mladých autoriek 

a autorov, o ich refl exii súčasného sveta a pretavení ich postrehov 

do literárnej tvorby. Tiež bude o väčšom priestore pre tých, ktorí si 

zaslúžia mimoriadnu pozornosť. O pedagogičkách, pedagógoch 

a rodičoch, ktorí mladé talenty podporujú a odvádzajú dôležitú 

mravenčiu prácu pri formovaní nielen ich štýlu, ale osobností 

ako takých. Pomocou v tomto smere nám bude aj Fond 

na podporu umenia. 

Všetko o literárnej súťaži SLOVO nájdete na slovo.orbispictus.sk. 

Prihlasovanie 

do 8. ročníka 

súťaže Slovo bude 

od 1. 10. 2022 

do 15. 12. 2022.

Máte doma 
mladý talent? 
Viac informácií na stránke 

www.orbispictus.sk.

Autorkou knižky 

je absolútna víťazka 

4. ročníka literárnej 

súťaže Slovo, ktorá 

v čase jej písania bola 

ešte stredoškoláčkou.

Kamienok
 S. Jalčová

EDIČNÝ KATALÓG 2022





Ako objednávať

 POŠTOVNÉ A BALNÉ 

NEPLATÍTE 

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

  objednávate najrýchlejšie a najlacnejšie,

  ihneď vidíte cenu objednávky,

  máte prehľad o všetkých získaných bonusoch,

  potvrdenie objednávky a informácie o nej,

dostávate priamo do e−mailu.

1.  Prihláste sa
Prihláste sa do svojho osobného konta. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte 

registračný formulár.

2.  Vyberte si tituly
Vyberte si tovar a vložte ho do košíka.  

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

ktoré ste vložili do nákupného košíka. Výhody ako 10+1 alebo 20+1 či iné vám budú 

pridelené automaticky.

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;

 BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁŽKOU 

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

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

Svoju objednávku u nás platíte

AŽ PO DODANÍ TOVARU!

Do 15. mája 2022

objednávajte so zľavou 

v rámci akcie

NAJVÝHODNEJŠIE CENY!

Vychádzame v ústrety vám a vašim 

žiakom. V každom kalendárnom 

roku pre vás pripravíme niektorú 

z ucelených sád našich učebníc 

v špeciálnej zľave!

V prípade akýchkoľvek otázok nás 

neváhajte kontaktovať.

DISTRIBÚCIA

– objednávanie, fakturácia, predaj 

a dodanie tovaru

odbyt@orbispictus.sk

0911 611 211

REDAKCIA

– príprava titulov, obsah titulov, 

záujem o spoluprácu

redakcia@orbispictus.sk

02/50 10 09 10

LISTÁREŇ

– literárna súťaž Slovo, hovorca

listaren@orbispictus.sk

HELPDESK

– problémy s prihlásením, s e-shopom 

0911 119 116

(v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00)

helpdesk@orbispictus.sk

Viac informácií na 
www.orbispictus.sk

Vybrané sady
učebníc

2022
Nový Slovenský jazyk 

pre 1. stupeň ZŠ

zľavou!
so špeciálnouKO

MPLETNE & VÝHODNE

www.orbispictus.sk


