
 

         Počet bodov:                Kód žiaka:  

         Opravoval:     Kontroloval:  

 
Lúka plná žltých hlávok, 
strapatí ju jarný vánok. 
Keď si zopár vláskov chytí, 
urobí z nich padáčiky. 
Čo je to?  

 

1. Napíš odpoveď hádanky:  

 
2. Vypíš z hádanky všetky prídavné mená.  

 

 

3. Napíš  prirovnanie, v  ktorom  použiješ  uhádnuté  slovo. 

 

 

4. Pomenuj slovné druhy z hádanky: 
 

urobí               
 

z 

 

nich 
 

     padáčiky 

 

5. Z prvej vety hádanky vypíš všetky obojaké spoluhlásky (ak sa opakujú, stačí len raz).   

 

 

6. Z hádanky vypíš aspoň jedno slovo, v ktorom je slabikotvorná spoluhláska. 

  

 

7. Vypíš z hádanky podstatné meno mužského  rodu,  množné číslo, v genitíve, vzor dub. 

 

 

8. Koľko slabík obsahuje prvý verš hádanky? Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

A. 4   B. 6   C. 8   D. 7 

9.  Doplň i/í, y/ý:   
 

Kr_vý   náb_tok, vtáčie b_dlo,  b_linkový čaj, nab_jačka na telefón,  

neob_čajná b_tosť,   dob_ť   územie,   s_lná  v_chrica,  

rozkv_tnutá  v_šňa 

Text pokračuje na druhej strane 



 

 

 

10. Vyrieš prešmyčky  
 

a) Jeden riadok básne  sa volá – RVEŠ   
 

Jazykový umelecký prostriedok – TEMA FORA  
 

Krátky ľudový výrok – KROP A DOLE  

 

11. Označ správnu odpoveď. Gradácia je: 
 

A. Zvyšovanie, stupňovanie výkonov pri opakovaní dejov. 

B. Doslovné opakovanie textov. 

C. Opakovanie dejov a výkonov v nich. 

D. Opakovanie slov vo verši na zvýraznenie ľubozvučnosti básne. 

 

12. Strofa je: 
, 

A. Zvuková zhoda slabík na konci veršov. 

B. Zbásnená ľudová pieseň. 

C. Skupina veršov usporiadaných do celku. 

D. Jeden riadok básne. 

      Pieseň v povetrí  

Vietor si hudie pesničku. 

Takú zvláštnu: 

bez konca a bez začiatku. 

Hudie si ju sám pre seba, 

aby bola ovca celá. 

Hudie si ju ledabolo, 

aby sa nám spať zachcelo. 

Hudie si ju 

bez ladu a bez skladu,   

Len tak, že má náladu. 

 

13.  Vysvetli, čo znamená v básni slovo „húsť si“?  
 

14.  Čo znamená v básni bez ladu a bez skladu? Označ správnu odpoveď. 

A. v poriadku B. bez nálady C. bez  usporiadania D.  s množstvom vecí 
 

15.  Správne určený pád a vzor podstatného mena v povetrí je v možnosti: 
 

A. datív, vysvedčenie 

B. datív, srdce   

C. lokál, srdce  

D. lokál, vysvedčenie 

  

Koniec textu 


