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A variant

Milí žiaci,
pozorne si prečítajte celú báseň. Nasledujúce otázky sa budú týkať práve tohto textu.
PREČO SÚ RYBKY SMUTNÉ

- Jana Haládeková

Poskakuje vlnka s vlnkou,
ženú správu rybníkom,
že dnes ráno pólo hrajú
šťuky proti kapríkom.
Priplávali všetky rybky,
ba aj malý potápnik.
Pri tej sláve futbalovej
nechcel chýbať veru nik.
Kývla vŕba prútom k brehu,
začal práve tuhý boj,
napätí sú všetci, v strehu:
ktože strelí prvý gól?
Obecenstvo plutvy stíska,
hra má správny švih a spád,
vtom sa začne na stred hriska
sypať čudný vodopád!
Klince, drôty, staré vedro,
handry, fľašky, črepiny...
a posledné spadli na dno
kukučkové hodiny.
Hneď bolo aj po šantení,
každý hľadal skrýšu v tieni.
A rybičky nemo blúdia
vôkol kopy haraburdia.
1. Napíš, z koľkých slabík sa skladá názov básne. ...................................................................
2. Usporiadaj slová z názvu básne podľa abecedy. ...................................................................
3. Z názvu básne vypíš v danom poradí všetky krátke samohlásky. .........................................
4. Z básne vypíš slovo, ktoré obsahuje dlhú spoluhlásku. ..........................................................
5. Z textu básne vypíš dve vybrané slová. .................................................................................
6. Vymysli meno pre jednu rybku a napíš ho pravopisne správne. ...........................................

7. Z názvu básne vypíš slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu. .........................................
8. Z koľkých strof sa skladá uvedená báseň? .............................................................................
9. Koľko veršov obsahuje táto báseň? ........................................................................................
10. Vypíš z textu básne dve zdrobneniny. ..................................................................................
11. Z básne vypíš jednu dvojicu slov, ktoré sa rýmujú. .............................................................
12. Vyhľadaj v básni slovo s predponou a vypíš ho. ..................................................................
13. Nájdi v básni číslovku a vypíš ju. ........................................................................................

Nasledujúce otázky sa už textu básne netýkajú. Ďalej pozorne pracuj.
14. V ktorej z viet sa nenachádzajú slová opačného významu?
A. Aký je život, taká je smrť.
B. Kde si zmokol, tam sa suš.
C. Kto dobre kúpi, má radosť z kúpy.
D. Nie je ani zima, ani teplo.
15. Sloveso v zátvorke daj do správneho tvaru.
Pán učiteľ, (vysvetliť) ........................................................... by ste nám toto učivo?
16. Utvor nominatív plurálu od slov: starý otec ..................................................................
obranca ...................................................................
17. V nasledujúcich vetách nie je niečo v poriadku. Chybné slová oprav a vety napíš správne.
A. Izabela na blate, Vianoce na blate. ............................................................................
B. Svätý Marko chodí na bielom koni. ..........................................................................
18. Výroky v úlohe číslo 17 vznikli na základe dlhodobého pozorovania prírody a javov v nej.
Ako ich voláme?
A. príslovia
B. porekadlá
C. pranostiky
D. hádanky
19. Od slova vyskočil utvor: A. neurčitok ................................................................................
B. rozkazovací spôsob (2. osoba singuláru) ...............................
20. V škatuľke sa pomiešali slová z dvoch viet. Poukladaj ich tak, aby vety dávali zmysel.
ošetruje, lastovička, chlapca, mláďatá, kŕmi, lekár

...................................................................................................................
...................................................................................................................
21. V ktorej z možností je priama reč napísaná správne?
A. „Chceš ísť so mnou do kina?“ spýtal sa ma Ďuro.
B. Ďuro sa ma spýtal, či s ním chcem ísť do kina.
C. „Ďuro sa ma spýtal:“ chceš ísť so mnou do kina?
D. „Chceš ísť so mnou do kina? spýtal sa ma Ďuro.“

22. Nahraď vo vetách podčiarknuté podstatné mená osobnými zámenami.
Vierka sa učí plávať. ...............................................................................
Chlapci obľubujú futbal.

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

23. V ktorej z možností sú všetky podstatné mená v rovnakom páde?
A. na ulici, v lavici, pri palici
B. pod horou, pred domom, v škole
C. od auta, pred autom, pod autom
D. so sestrou, za mamou, pri otcovi
24. V ktorej z možností sú všetky slovesá v jednotnom čísle?
A. natáčať, navešali, napíš
B. kreslím, kričíš, kýva
C. spievajú, sypeme, snívate
D. píšem, plače, perú
25. Ako sa volá najznámejší zberateľ slovenských ľudových rozprávok?
......................................................................................................
26. Označ možnosť, kde sú všetky slová napísané správne.
A. sypký sneh, bicikel, Bitča, rys
B. koryto, rýľ, syn, syrota
C. ryža, kobyla, Rím, sýkorka
D. syr, rím, pýcha, syseľ
27. V uvedenej vete podčiarkni sloveso a urč osobu, číslo a čas.
Viliam si overuje každý údaj z internetu.
osoba ............................. číslo ............................ čas .........................................
28. Do viet doplň vhodné prídavné mená.
Vykračovala si v ............................................ topánkach.
....................................................... turistov zastihla búrka.
29. Urč vzory podstatných mien:
kvet

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

kniha ...............................................................

30. Od podstatného mena ľudia utvor nominatív singuláru.
...........................................................................
31. Pokús sa tromi vetami opísať svojho kamaráta alebo kamarátku.

Diktát

A variant

Bol raz jeden spisovateľ. Písal rozprávky. Celé dni vysedával za stolom. Kládol na papier
písmenko k písmenku, slovo k slovu. Zrazu bola na svete rozprávka. Písanie je čertovsky
ťažká robota. Spisovateľ písal už od rána. Večer mu už viečka oťažievali a milý spisovateľ
zaspal. Spala však iba jeho hlava. Ruka písala a písala. Ráno bola na svete nová rozprávka.
Spisovateľ od radosti vyskočil vysoko do vzduchu. Ostal tam visieť. Myšlienky ho nadnášali
ako balón.

