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Ukážka 1
Oproti našim obyčajným a triezvo odetým vtákom je papagáj úžasne nápadný. Je
spravidla pestrofarebný. Niektoré druhy sú veľké ako havran. Papagáj je výborne
vystrojený na šplhanie po stromoch v hustých pralesoch. Má na nohách dva pazúry
dopredu, dva dozadu a silný hákovitý zobák. Živí sa hlavne lesnými plodmi. Ale na
papagájovi je niečo zvlášť pozoruhodné. Je totiž veľmi chápavý a vie dobre
napodobňovať ľudskú reč. Naučí sa hovoriť aj celé vety. Dobre, že to naši vtáci
nevedia. Iste by na nás pokrikovali zo stromov a to by sa nám nepáčilo.
(Detská encyklopédia)
1. Najvýstižnejší názov pre ukážku 1 je:
A. Vtáci

B. Papagáj

C. Papagájov život

D. Schopnosti vtákov

2. Papagáj sa podľa ukážky 1
A. podobá havranovi, ale žije v inom prostredí.
B. dobre vie šplhať vďaka postaveniu pazúrov.
C. vie naučiť rozprávať vďaka hákovitému zobáku.
D. dá veľmi dobre a pomerne rýchlo skrotiť.
3. V ktorej vete sú iba ohybné slovné druhy?
A. Napodobňuje našu reč.
B. Je totiž veľmi chápavý.
C. Má na nohách dva pazúry.
D. Je spravidla pestrofarebný.
Text pokračuje na druhej strane
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4. Slovo odetým v prvej vete ukážky 1 má význam
A. oblečeným

B. maskovaným C. ošateným

D. sfarbeným

5. Usporiadaj slová
všetko,
veľké,
výborný,
vety,
vtáci,
podľa abecedy. (vpíš čísla do štvorčekov za slovami)

velikánsky

6. Koľko mäkkých spoluhlások je v slove nepáčilo?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Ukážka 2
A. Ten bol totiž už sedem rokov na návšteve u cornwallského obra. Záhrada bola
skutočne prekrásna. Pokrýval ju mäkučký zelený trávnik.
B. Aby im navždy zabránil vstúpiť do záhrady, postavil okolo nej vysoký múr.
Chúďatá deti sa teraz nemali kde hrať.
C. Keď našiel v záhrade hrajúce sa deti, oboril sa na ne: „Čo tu robíte? V mojej
záhrade sa smiem hrať len ja.“ Deti sa zľakli a utiekli.
D. Z neho vyrastali nádherné kvety. Bolo tam aj dvanásť jabloní, ktoré rodili sladké
ovocie.
E. Každé popoludnie sa deti hrali v jednej záhrade. Nevedeli, že patrí obrovi.
F. V ich korunách sedávali vtáci a spievali tak sladko, že sa deti prestávali hrať
a len počúvali. Jedného dňa sa však obor vrátil.
(podľa O. Wilda)
7. Usporiadaj jednotlivé časti textu ukážky 2 tak, aby na seba nadväzovali
(vpíš písmená A – F do štvorčekov).

8. Vyber slovo s opačným významom (antonymum) k slovu počúvali:
A. hovorili

B. písali

C. mlčali

D. poslúchali

Text pokračuje na tretej strane
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9. Bolo tam aj dvanásť jabloní. Napíš pravopisne správne inštrumentál
jednotného čísla podčiarknutého slova.

10. Doplň do viet i/í, y/ý, rozlišovacie znamienka a za vetou
bodku/otáznik/výkričník. Vety napíš.
Preco si nev-beries svoje klúce

Nejedz l-zicou, vezmi si v-dl-cku

11. V každom riadku nájdi slovo s chybou a napíš ho správne.
a) bitunok, kombinéza, minca, pomíňal, sipieť, Malé Karpaty

b) prešmyčka, spýnať (ruky), rým, Rím, osika, Európa

c) okamih, živobitie, vlnobitie, neodbytný, slovenské (kroje)

d) krívať, skrývať, syčať, zmyznúť, Rybník nad Hronom

Text pokračuje na štvrtej strane
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Ukážka 3
Ďaleko v lese
spieva vták.
Vetvy čakajú
a nebo nepohne sa.
Na mladých lúkach
túla sa
vysmiate slnko
a vŕbam pri potoku
chvejú sa puky.
Zem vonia
a človek by s ................................
rozhodil po zemi ruky.
So srdcom obrodeným
rozdal sa celý
a začal znova
s láskou i s utrpením.
12. Do ukážky 3 treba doplniť na vybodkované miesto slovo
A. jarou

B. letom

C. jeseňou

D. zimou

13. Čo znamená slovné spojenie nebo nepohne sa v prvej strofe ukážky 3?
A. letí vták

B. je poludnie

C. nefúka vietor D. je pred búrkou

14. Vypíš z ukážky 3 dve slová, ktoré sa rýmujú.

15. Vypíš z druhej strofy ukážky 3 jedno sloveso.
16. Koľko slabík je vo vete Ďaleko v lese spieva vták?
Koniec textu
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