
Text č. 1 

 

 Peter a Ján prázdninujú u svojich starých rodičov. Podobajú sa ako vajce vajcu. Cudzí 

ľudia si ich často mýlia. Stará mama ich rozpozná podľa toho, že Peter má podrezaný jazyk 

a Ján by ani muche neublížil. Stará mama varí nedeľný obed, pečie koláče, aby sa jej 

vnúčikovia u nej dobre cítili. Vtom Ján začne kričať. Do izby vkročil starý otec a rázne 

zakročil. Peter sa bránil, ale starký vyhlásil, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Vnuci sa 

upokojili a v domčeku bola opäť harmónia. 

  

1. Vypíš z prvej vety textu neohybné slovné druhy a pomenuj ich. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Vysvetli správny význam slovných spojení. 

a) má podrezaný jazyk - __________________________________ 

b) ani muche by neublížil - ________________________________ 

 

3. Stará mama pečie v nedeľu koláče. 

a) Urč gramatické kategórie podčiarknutého podstatného mena. 

_______________________________________________________________ 

 

b) Napíš vzor, podľa ktorého sa podstatné meno skloňuje. 

_______________________________________________________________  

 

4. Vypíš z textu vetu, ktorá tvrdí, že Peter a Ján boli veľmi podobní. 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Podčiarknutý výrok v texte je: 

a) porekadlo   c) príslovie 

b) pranostika   d) prirovnanie 

 

6. Slovo harmónia možno nahradiť slovom: 

a) disciplína   c) nevyrovnanosť 

b) vyrovnanosť   d) režim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text  č. 2 

Zaľúbená báseň 
 

Písací stroj šepol básni,    Nahnevaný básnik skríkol: 

že je krásna ako víla.     Čo je veľa, to je veľa! 

Pretože stroj tiež bol fešák,    Veď básnička od tej lásky 

báseň sa doň zaľúbila.     celkom celá sčervenela. 

 

1. Jeden riadok básne sa nazýva __________________. 

 

2. Pomenuj zvýraznené umelecké jazykové prostriedky z prvej strofy básne. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Z básne vypíš: 

a) zdrobneninu – _____________________________________________________ 

b) dvojicu slov, ktoré sa rýmujú – _______________________________________ 

 

4. Podčiarkni slová, ktoré boli utvorené pomocou slovotvornej prípony: 

písací, zaľúbila, nahnevaný, básnička, krásna, sčervenela 

 

5. Vypíš z prvej strofy podstatné meno, ktorého tvar v G plurálu porušuje pravidlo 

o rytmickom krátení: ___________________. 

 

6. Utvor správne tvary slov v zátvorke: 

a) s (písací stroj) ____________________________________  

b) k (nahnevaní básnici) ______________________________ 

 


