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KÓD ŽIAKA:         DÁTUM: 12.05.2014 

ČÍTAJ POZORNE!!!     VEĽA ŠŤASTIA  

    TEXT Č. 1             Ľ. Podjavorinská: Čin - čin 

  
Bol raz jeden vrabčiak malý. 
Čimčarom ho nazývali. 
Večne kríkal: Čimčara! 
a žil iba od jara. 
 
V malom domku, krytom slamou, 
býval s tatom, býval s mamou, 
bez starosti, veselo, 
ako sa im zachcelo. 
 

Mamička mu lôžko stlala 
a vše dačo dobré dala, 
tata v smelom rozlete 
vodieval ho po svete. 
 
Za slniečka, za pohody 
na chutné ho vodil hody: 
na čerešne do sadu, 
kde mal dobrôt hromadu. 

  
1. Vypíš z textu č. 1 jednu zdrobneninu: (1 b)  ____________________________________ 

2. Kto je hlavným hrdinom textu č. 1? (1 b)   ____________________________________ 

3. K slovám veselo a slamou dopíš slová, ktoré sa s nimi v texte č. 1 rýmujú: (2 b) 

  veselo ____________________________________ 

slamou ____________________________________ 

4. Z druhej strofy vypíš jedno slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru kosť: (1 b) 

______________________________________________ 

5. Ktoré dve slová z textu č. 1 sa stupňujú nepravidelne? (2 b) 

__________________________________     __________________________________ 

6. Text č. 1 je: (1 b) 

A/ autorská veršovaná povesť 

B/ ľudová neveršovaná povesť 

C/ autorská veršovaná rozprávka 

D/ ľudová neveršovaná rozprávka  
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                                    TEXT Č. 2 

7. Pravopisné cvičenie. Doplň v texte správne hlásky: (15 b) 

Škriatkovia Olmo, Alma a Ilmi majú krátke nôžk__ a dlhé uši. B__vajú v krásnej kvapľovej jaskyn__, 

preto sa domov vžd__ ve__mi tešia. Dnes však Ilmi začudovane zastala pred vchodom do pr__b__tku. 

„ Psst!“ zavelila. 

Alma a Olmo st__chl__ a započúvali sa. „ Čo sa deje?!“ zašepkal Olmo. „Niekto je vo vnútr__,“ 

odvetila šeptom Ilmi. 

Všetci traja natiahli šp__caté uši ku vchodu do jaskyne a sústredene počúvali. Odrazu začuli 

zvuk__. Niečo tam šramotilo. „Pomóóóc!“ v__dala zo seba roztrasen__m hláskom Ilmi. 

„Hlúposť,“ upokojovali ju Olmo a Alma. „Strašidlá predsa neexistujú!“ Na dôkaz Olmo odvážne vkročil 

do tmy. Alma počkala s Ilmi vonku a utešujúco ju hladkala po kučeravých vláskoch. „Vidíš? Nijaké 

strašidlo tu nie je.“  

Vtom vybehol Olmo z tmy. „To nie je možné!“ zlostil sa, až sa noham__ zaboril do močariska. 

„Pustilo sa do našich sušienok z korienkov!“  

„Ale kto?“ vyzvedala Alma. „Predsa to strašidlo!“ odvetil Olmo a od hnevu hodil do steny jaskyne šišku. 

 

8. Literárna forma textu č. 2  je: (1 b) 

A/ rozprávka   B/ legenda  C/ próza  D/ poézia 

9. Ktorý výrok o texte č. 2 platí? (1 b) 

A/ jeden škriatok sa bojí a dvaja sa neboja strašidiel  

B/ jeden škriatok sa nebojí a dvaja sa boja strašidiel 

C/ žiadny z troch škriatkov sa nebojí strašidiel  

D/ všetci traja škriatkovia sa boja strašidiel 

 

10. Postavy škriatkovia a strašidlá voláme ________________________________ (1 b) 

11. Literárny žáner textu č. 2  je: (1 b) 

A/ rozprávka   B/ legenda  C/ próza  D/ poézia 

12. Kam Olmo vkročil, keď na dôkaz odvážne vkročil do tmy ? (1 b) 

_______________________________________________________  

13. Počet škriatkov vystupujúcich v texte č. 2 je 3. Ako voláme také  číslo v rozprávkach?(1 b) 

 

_______________________________________ 
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14. Ktoré 2 slovné druhy sa nenachádzajú vo vete: (2 b) 

Všetci  traja natiahli svoje dlhé  uši ku vchodu jaskyne a sústredene počúvali. 

 

__________________________________   _____________________________________ 

 

15. K slovám napíš slová s opačným významom: (5 b) 

 

A/ hlúposť    __________________________ 

B/ dlhý      __________________________

  

C/ silno   __________________________ 

D/ držať  __________________________ 

E/ smiať sa  __________________________ 

16. Doplň do výrokov správne pomenovania: (2 b) 

Keď ohýbame podstatné meno, tak ho ________________________, keď ohýbame 

sloveso, tak ho ________________________. 

17. Doplň do slov príponu –ov/ -ou (6 b) 

od drak___ 

z príbeh___ 

s lásk___ 

za sten___ 

nad jaskyň___ 

z vchod___ 

18. Pospájaj poprehadzované písmená a vytvor zmysluplné slová:  (3 b) 

OERAKDOLP  _____________________________ 

OPÍSLVRIE      _____________________________ 

ALEEGDN     _____________________________ 

19. Z radu slovných spojení  vypíš iba tie, ktoré sa dajú stupňovať: (4 b)  

kamenný múr, žabí skok, v príjemnej tôni, krásnym úsmevom, Marienkine vlasy, 

železné obruče, malých detí, múdrym človekom  
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20. Doplň písmená podľa toho, či sa slová spodobujú alebo nie: (8 b) 

ro__strapatiť, __táčik, vŕbový prú__, silný prú___ vody,   padá sne__, 

cez pra___ dvier, hú___ka, Zu___ka 

21. V ktorej dvojici sú synonymá? (1 b) 

A/ deň a noc 

B/ sila a moc 

C/ ústa a nos 

D/ ďakuj a pros 
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SPOLU: 60 BODOV   


