
 

Ukážka 1  

Staré Hory (TASR) – Páry orlov skalných v horách začali v týchto dňoch so svojimi charakteristickými zásnubnými letmi, 

ktorými si každoročne nanovo obnovujú svoje „manželstvá“. Tieto vzácne vtáky, ktorých na Slovensku žije asi 50 párov, 

si ostávajú verné až do smrti. Pri zásnubnom obrade letí orlí pár tesne vedľa seba, pričom odstup si udržiava takmer 

na centimeter rovnaký. Chvíľkami naberie jeden z nich výšku a zdanlivo strmhlav „zaútočí“ na svojho druha. 

V okamžiku, keď by malo dôjsť ku zrážke, spodný z orlov sa obráti a niekedy sa „snúbenci“ pri tomto manévri spoja 

pazúrmi. Takéto sviatočné hry sa teraz odohrávajú vo Vysokých a Nízkych Tatrách, vo Veľkej a Malej fatre, 

v Kremnických a Chočských vrchoch. Zásnubné lety potrvajú celý marec a zavŕšia sa spárením.   

            (Z dennej tlače) 

 

 

1. Z ukážky 1 vypíšte vokalizovanú predložku a príslušný pád, ku ktorému sa viaže: ________________ 

2. Uveďte, aký jazykový štýl sa uplatňuje v ukážke 1: ________________________________________ 

3. Z ukážky 1: 

a) vypíšte nespisovné slovo: ________________________________________________________ 

b) nájdite slovo, v ktorom je pravopisná chyba  a napíšte ho správne: _______________________ 

4. Z ukážky 1 vypíšte slovo, v ktorom je slabičné r/l, pričom je toto slovo zároveň príslovkou: 

_________________________________________________________________________________ 

5. Na základe pravopisu podčiarknutého výrazu v ukážke 1 ide o: 

a)  názov pohoria    b) pomenovanie obce 

6. Z ukážky 1 vypíšte slovo, v ktorom je slabičné r/l, pričom je toto slovo zároveň príslovkou: 

_________________________________________________________________________________ 

7. Označte nesprávne možnosti v súvislosti s ukážkou 1: 

a) Orly si pri zásnubných letoch obnovujú „manželstvá“ a pária sa na jar. 

b) Lety orlov sa odohrávajú aj vo Vysokých Tatrách a páry žijú dovedna do konca života. 

c) „Snúbenci“ letia tesne vedľa seba, pričom ich odstup je akýkoľvek veľký. 

d) Orol skalný sa zvyčajne pári v letných mesiacoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukážka 3 
Zuzana Smatanová – Horou 
 
Stromy, živé ruky zeme 
chcú sa dotknúť hviezd 
v ich listoch nikdy nenájdeme 
príbehy laní a prázdnych hniezd. 
 
Stromy, pokorné ramená 
prichýlia s láskou vtáčí spev 
vždy zabolí vetva zlomená 
odpustia pýchu aj všetok hnev. 
 
Horou sa stopy stratia 
ľudský pach vdýchne kôra stromov 
Horou všetko onemie 
divoké srdce len tam cíti domov. 
 

1. Z ukážky 3 vypíš tvar jednoslabičného podstatného mena stredného rodu skloňujúceho sa podľa vzoru mesto:  

_____________________________________________________________________ 

2. Nájdi v tretej strofe ukážky 3 epiteton a vypíš ho: _________________________________________ 

3. Pomenuj druh rýmu v ukážke 3 a napíš jeho schému. ______________________________________ 

4. Aký umelecký prostriedok tvorí celý podčiarknutý verš? ___________________________________ 

5. Napíšte, k akému literárnemu druhu zaraďujeme ukážku 3: _____________________________ 

6. Z ukážky 3 vyplýva: 

a) Na stromoch nikdy nenájdeme prázdne hniezda. 

b) Stromy necítia bolesť. 

c) Stromom neprekáža vtáčí spev. 

d) Stromy nevedia dýchať. 

7. Napíšte, akým vetným členom je zvýraznené slovo v ukážke 3. ______________________________ 

8.  

a) Z ukážky 3 vypíšte sloveso, ktoré označuje stratu reči: ___________________________________ 

b) Určite vid slovesa z úlohy 8 a): ________________________________________________ 

c) Sloveso, ktoré ste napísali v úlohe 8 a) napíšte v tvare 3.os. plurálu prítomného času: 

__________________________________________________________________________ 

d) Z druhej strofy ukážky 3 vypíšte vymedzovacie zámeno: ___________________________________ 


