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Ukážka č. 1
1. Doplňte vynechané hlásky.

B_li sa dva kohút_ pri smetisku. Prv_ kohút bol silnejš_, premohol
druhého a zahnal ho od smetiska. Všetk_ sliepk_ sa zhŕkl_ okolo v_ťazného
kohúta a začali ho vychva_ovať. Kohút chcel, aby sa aj na druhom dvore
dozvedeli o jeho s_le a sláve. V_letel na kôlňu, zatrepotal kr_dlam_ a
zak_k_ríkal: „Pozr_te vše_ci na mňa, premohol som kohúta! Toľkú silu
nemá nijak_ iný kohút na svete!“
Nestačil dohovoriť, lebo okolo letel orol, zdrap_l ho do pazúro_ a
odvliekol preč.
2. V ktorej z možností je správne uvedený literárny útvar ukážky?
A. povesť

B. komiks

C. bájka

D. rozprávka

3. Z ukážky vyplýva ponaučenie:
A. Násilím sa zvyčajne nič nevyrieši.
B. Nevypláca sa chváliť svojimi úspechmi.
C. Dôležité je hovoriť dostatočne rýchlo.
D. Je dobré vždy chváliť víťazov.
4. Napíšte synonymum slova chválenkár - ………….......….......……………
5. Z ukážky č. 1 vypíšte prvé slovo priamej reči: ……....………………….
6. Z tretej vety ukážky č. 1 vypíšte slovo,
v ktorom sa nachádza slabikotvorná spoluhláska. ………………………………….
7. Vysvetlite ľudový výrok:
Chváliť sa cudzím perím. ……………………….................…………………………….

Text pokračuje na druhej strane

8. Ľudový výrok v úlohe č. 7 nazývame:
A. príslovie

B. pranostika

C. porekadlo

D. hádanka

Ukážka č. 2
Modlitba za snežienku
Už dvíha hlavu prvá snežienka
z ľadovej zemskej kôry.
Zatúlala sa biela panenka
do zasneženej hory.
Olizuje ju vlhkým jazykom
sneh pri lieskovom kríčku.
Chráň nám ju, Pane!
Nespáľ mrazíkom.
A daj jej na kytičku.
Ako si rozprávkovej Marienke
dal kytku jahôd v zime.
Chráň, čo si stvoril, pomôž snežienke.
A my Ťa pochválime.
Že prišla skoro?
Len sa topil sneh?
Mráz ešte nôcky viazal?
Nemôže za to, Pane, nemá hriech.
Veď Ty si jej to kázal.

(Milan Rúfus)

9. Napíšte, čo nazýva básnik bielou panenkou? ……………………...…………………….
10. O príchode ktorého ročného obdobia hovorí básnik? ………………………………….
11. Obrazné pomenovanie biela panenka je:
A. prirovnanie

B. epiteton

C. personifikácia

12. Z koľkých veršov sa skladá druhá strofa básne? ……………………………………..
13. Vypíšte z básne k slovu sneh slovo, ktoré sa s ním rýmuje. ……………...……………
14. Z prvého verša ukážky vypíšte sloveso a určte osobu, číslo a čas tohto slovesa.
………………………………….......……………………………………………………..
15. Napíšte v genitíve množného čísla slová:
modlitba - …….....…………………………
snežienka - ……….....……………………..
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