
TEST 1. – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1. Doplň i/í, y/ý: 

 

p_cha, p_chá, z_vať, v_ť vence, b_c_kel, s_seľ, s_dlisko, v_let, zav_jať, 

m_ska, str_ko, s_nček, b_ček, ob_čajn_, priesm_k, l_zanka, zm_ja, v_dra 
 

2. Prepíš správne písaným písmom: 

 

JASKYŇA DRINY, VYSOKÉ TATRY, RUDNO NAD HRONOM, RIEKA TURIEC, 

ULICA 1. MÁJA, NÁMESTIE SLOBODY 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

 

Čím chceš biť/byť? Požičiaš mi/my tvoju knihu? Počula som viť/vyť vlka. Výr/vír je naša 

najväčšia sova. Telefón treba nabiť/nabyť. 

 

4. Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

 

železo: ______________________  dieťa:        ____________________ 

koza:    ______________________  čokoláda: ____________________ 

 
5. Vysvetli stručne, čo sú to prídavné mená: 

___________________________________________________________________________ 

6. Urči slovné druhy vo vete: 

 

Malá Anička je milé dievčatko. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Celý deň pršalo. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Zvieratká upiekli zvláštnu tortu. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



7. Zapíš slovom: 

3 domy   ______________________  4 deti                ____________________ 

2. ročník  ______________________ 12. pretekár     ____________________ 

 
 

8. Prepíš pozorne: 

desať      ______________________  tridsať        ____________________ 

dvadsať  ______________________  štyridsať    ____________________ 
 

 

9. Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 

 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

10. V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 

 

Keby som bola princezná Arabela, mala by som čarovný prsteň. Páčia sa mi vlci. 

Sú ľudia, ktorí sa ich boja. Žijú vo svorkách v hlbokom lese. Vieš, že existuje aj vlk  

samotár? 

 

11. V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Nero ______ je biely bradáč. Tento batoh patrí Vladkovi _______ .  

Povedz Petrovi ________ nech sem hneď príde. Deti _______ sa hrali vonku.  

 

12. Vymysli rým: 

treska      ______________________  rak            ____________________ 

slovesá    ______________________  štyri          ____________________ 
 

13. Definuj povesť: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Aké sú znaky rozprávky: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



TEST 2. – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1. Doplň i/í, y/ý: 

 

r__zoto, m__dlo, naz__vať, op__ca, m__láčik, s__dlisko, b__c__kel, m__s, 

r__s, vodn__ v__r, s__seľ, násob__lka, v__let, str__ko, neob__čajn__, s__r 
 

2. Prepíš správne písaným písmom: 

 

MALÁ FATRA, JASKYŇA DRINY, ŽIAR NAD HRONOM, RIEKA DUNAJ, 

RUŽOVÁ ULICA, NÁMESTIE SV. ALŽBETY 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

 

Hádam sa nechceš biť/byť!? Prepáč mi/my to. Počula som viť/vyť vlka. Výr/vír je naša  

najväčšia sova. Počul syčanie/sičanie jedovatého hada. Hus zasipela/zasypela. 

 

4. Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

 

Bratislava: ______________________ mačka:  ____________________ 

med:          ______________________ drevo:   ____________________ 

 
5. Vysvetli stručne, čo sú to PODSTATNÉ mená: 

___________________________________________________________________________ 

6. Urči slovné druhy vo vete: 

 

Druhá dievčina spievala náročnú pieseň. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Spiderman hádzal lepkavé pavučiny. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Dieťa nechce robiť ťažké úlohy. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



7. Zapíš slovom: 

3 stromy ______________________  4 dievčatá        ____________________ 

3. ročník  ______________________ 5. pretekár     ____________________ 

 
 

8. Prepíš pozorne: 

päťdesiat ______________________  tridsať        ____________________ 

dvadsať    ______________________  štyridsať    ____________________ 
 

 

9. Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 

 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

10. V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 

 

Pozerali sme zábavný film. Boli tam zaujímaví superhrdinovia. Flerken vyzeral ako 

obyčajná mačka. Zastavil všetkých zloduchov. Tajný agent povedal, že bol mimozemšťan. 

 

11. V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Dievčatá ______ sa rady rozprávajú. Toto lego patrí Peťkovi _______ .  

Odkáž spolužiakovi ________ nech sem hneď príde. Ľudia _______ čakali vonku.  

 

12. Vymysli rým: 

mačka      ______________________ strom       ____________________ 

kreslo       ______________________ maska      ____________________ 
 

13. Definuj povesť: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Aké sú znaky rozprávky: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Ako členíme rozprávanie: 

_____________________________________________________________________________________ 



TEST 3. – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1. Doplň i/í, y/ý: 

 

raz__dlo, m__nca, b__ček, s__ty, r__šavý, p__šťalka, kor__to, m__to, p__r, 

p__sk, b__strina, B__strica, jaz__kolam, hm__riť sa, r__chly, pr__šera, r__m 
 

2. Prepíš správne písaným písmom: 

MIEROVÁ ULICA, VEĽKÁ FATRA, RIEKA ORAVA, ČIERNY POTOK, 

KRÁSNO NAD KYSUCOU, JASKYŇA DRINY, ULICA JANKA KRÁĽA 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

My/mi sme tí Pa a Pi. Nevadí mi/my to. Chceli iba zabiť/zabyť nudu. Vietor víril/výril  

prach. Byť/biť, a či nebiť/nebyť, to je otázka. 

 

4. Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

včela:       ______________________     Orava:  ____________________ 

medveď: ______________________     zem:     ____________________ 

 
5. Vysvetli stručne, čo sú to SLOVESÁ (ako sa na ne pýtame, čo vyjadrujú...): 

___________________________________________________________________________ 

6. Urči slovné druhy vo vete: 

 

Odvážny junák bojoval víťazný zápas. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Moje deti rozprávajú srandovné hlúposti. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Farebný motýlik opeľoval kvetiny. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Zapíš slovom: 

6 stromov _____________________  4 domy           ____________________ 

5. ročník   ______________________ 10. príklad      ____________________ 



8. Prepíš pozorne: 

tridsať     ______________________  sedemdesiat   ____________________ 

dvadsať    ______________________ šesťdesiat        ____________________ 
 

 

9. Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 

 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

10. V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 

 

To je hrozná nuda. Sedieť nad múdrymi knihami. Chcem behať. Keby mi narástli 

naozajstné krídla, to by bolo. Ale miesto toho sú tu otravné skúšky. 

 

11. V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Chlapci ______ sa hrajú na vojakov. Tento zošit patrí Paťovi _______ .  

Nerob tigrovi ________ napriek. Dievčinka, _______ si dáka ospalá.  

 

12. Vymysli rým: 

lečo          ______________________  palec        ____________________ 

mucha      ______________________ láska         ____________________ 
 

13. Zakrúžkuj, čo je pravda ohľadom povesti: 

 

a) končí vždy šťastne 

b) časť je skutočná, časť vymyslená 

c) týka sa budúcnosti 

 

14. Aké sú znaky rozprávky: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Ako členíme rozprávanie: 

a) začiatok, stred, koniec 

b) úvod, jadro, záver 

c) úvod, stred, záver 

 

16. Napíš meno slovenského zberateľa ľudových rozprávok: 

_____________________________________________________________________________________ 



TEST 4.  – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1) Doplň i/í, y/ý: 

 

m__nca, b__ček, b__strina, jaz__kolam, v__soký, v__skať, oz__vať, has__či, 

s__réna, v__žla, pos__pka, s__náčik, kor__tnačka, r__tier, pr__štiť, žm__kať 
 

2) Prepíš správne písaným písmom: 

NÁMESTIE SLOBODY, AGÁTOVÁ ULICA, SLOVENSKÝ RAJ, NÍZKE TATRY, 

CHOČSKÉ VRCHY, RIEKA VÁH 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

Počuli sme sičať/syčať zmiju. Na dvore zasipela/zasypela hus. Na kopci stála prepichová/ 

prepychová vila. Prines mi/my fialky! Počujem biť/byť zvony. Mali by sme tam biť/byť. 

 

4) Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

doma:      ______________________    kuchár:  ____________________ 

tvaroh:    ______________________     drevo:    ____________________ 

 
5) Vysvetli stručne, čo sú to ČÍSLOVKY (ako sa na ne pýtame, čo vyjadrujú...): 

___________________________________________________________________________ 

6) Urči slovné druhy vo vete: 

 

Malý princ zasadil červenú ružu. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Oranžová líštička našla zabudnutú hračku. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Náš dom má krásnu záhradu. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Zapíš slovom: 

1. pomocník ______________________ 20 domov       ____________________ 

4 dievčatá    ______________________ 30. deň            ____________________ 



8) Prepíš pozorne: 

tridsať     ______________________  štyridsať          ____________________ 

dvadsať    ______________________ šesťdesiať        ____________________ 
 

 

9) Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 

 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

10) V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 

 

         Je krásne počasie. Hreje jarné slnko. V záhrade kvitnú voňavé kvety. Lákajú usilovné včielky. 

 

11) V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Deti ______ sa hrajú s loptou. Táto bábika patrí Zuzke _______ .  

Daj psíkovi ________ najesť. Dievčinka, _______ si poriadne vyrástla!  

 

12) Vymysli rým: 

les          ______________________  kráska      ____________________ 

tulipán      ______________________ drak          ____________________ 
 

13) Zakrúžkuj, čo je pravda ohľadom povesti: 

 

a) nemusí končiť vždy šťastne 

b) je vymyslená 

c) je to rozprávanie o minulosti 

 

14) Aké sú znaky rozprávky? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 

a) víťazí zlo nad dobrom    e) magické čísla (3, 7, 9, 12) 

b) je vymyslená     f) začínajú a končia ustálenými spojeniami 

c) vystupujú v nej nadprirodzené bytosti  g) ich hrdinovia kedysi skutočne žili 

 

15) Ako členíme rozprávanie: 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Napíš meno slovenského zberateľa ľudových rozprávok: 

_____________________________________________________________________________________ 



TEST 5.  – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1) Doplň i/í, y/ý: 

 

b__c__kel, kor__tnačka, m__láčik, s__náč__k, v__let, s__dlisko, jaz__lam, 

b__strina, m__nca, v__soký, žm__kať, m__halnica, ob__lie, násob__lka, m__š, 

v__la, p__la, šm__kačka, b__č, z__vať, oz__vať, tr__zniť, r__zoto, p__tliak 
 

2) Prepíš správne písaným písmom: 

ULICA 1. MÁJA, SLOVENSKÝ RAJ, RIEKA DUNAJ, CHOČSKÉ VRCHY, JASKYŇA DRINY  
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

Princ dobil/dobyl srdce princeznej. Zabi/zaby nudu. Dievčatá vili/vyli vence. My/mi sa 

nebojíme. 

 

4) Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

nebo:      ______________________       hrad:    ____________________ 

jahoda:    ______________________    drevo:    ____________________ 

 
5) Vysvetli stručne, čo sú to ZÁMENÁ (ako sa na ne pýtame, čo vyjadrujú...): 

___________________________________________________________________________ 

6) Urči slovné druhy vo vete: 

 

Krásna ruža šírila nádhernú vôňu. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nezbedný psík vyhrabal zabudnutú kostičku. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Moja babka má láskavé ruky. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Zapíš slovom: 

2. ročník       ______________________ 30 domov       ____________________ 

4 chlapci       ______________________ 12. deň            ____________________ 



8) Spoj správne: 

Prídavné mená   označujú, čo osoby, zvieratá a veci robia 

Zámená    označujú osoby, zvieratá a veci 

Slovesá    zamieňajú iné slovné druhy vo vete 

Podstatné mená   označujú počet alebo poradie osôb, zvierat a vecí 

Číslovky    pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí 

 

9) Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 
 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

10) V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 
 

         Náš neposedný psík Nero behá ako strela. S mojimi rodičmi bývame v dome s veľkou záhradou. 

 

11) V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Dievčatá ______ sa naháňajú po lúke. Toto miesto patrí Jožkovi _______ .  

Podaj Ďurkovi ________ koláč. Arizonka, _______ si ale prípad!  

 

12) Vymysli rým: 

valec          ______________________ strela        ____________________ 

zajac          ______________________ mucha      ____________________ 
 

13) Doplň slovesá do správneho tvaru: 

Deti sa _________(hrať) vonku. Včera sme _________(byť) na výlete. Dnes ______(mať) voľno. 

14) Definuj, čo je povesť: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

15) Aké sú znaky rozprávky? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 

a) víťazí dobro nad zlom    d) obsahuje magické čísla (3, 7, 9, 12) 

b) nie je vymyslená     e) začínajú a končia ustálenými spojeniami 

c) nevystupujú v nej nadprirodzené bytosti f) veci majú ľudské vlastnosti 

 

16) Ako členíme rozprávanie: 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Napíš meno slovenského zberateľa ľudových rozprávok: 

_____________________________________________________________________________________ 



TEST 6.  – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1) Doplň i/í, y/ý: 

 

m__hať sa, m__kať sa, kom__nár, s__dlisko, jaz__kolam, priezv__sko, sv__šť, 

b__strina, v__la, b__c__kel, z__vať, str__hať, m__šlienka, priem__sel, r__zoto 
 

2) Prepíš správne písaným písmom: 

JOŽKO MRKVIČKA BOL V JASKYNI DRINY. BABKA MIA BÝVA NA SÍDLISKU PETRŽALKA.  
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

Vieš, kto dobyl/dobil južný pól? Chcel to byť/biť Scott, ale my/mi dnes vieme, že nakoniec  

zvíťazil Amundsen. 

 

4) Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

drevo:      ______________________       hrad:    ____________________ 

rieka:    ______________________     hudba:    ____________________ 

 
5) Urči slovné druhy vo vete: 

 

Naša nezbedníčka lezie na stromy. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ufúľané mačiatko pije čistú vodu. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Potrebuje tvoja kamarátka pomoc? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Spoj správne: 

Prídavné mená   označujú, čo osoby, zvieratá a veci robia 

Zámená    označujú osoby, zvieratá a veci 

Slovesá    zamieňajú iné slovné druhy vo vete 

Podstatné mená   označujú počet alebo poradie osôb, zvierat a vecí 

Číslovky    pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí 

 

 



7) Zapíš slovom. POZOR: štyri dievčatá, ale štyria chlapci. 

2. ročník       ______________________ 5 domov       ____________________ 

4 chlapci       ______________________ 12. deň            ____________________ 
 

 

8) Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 
 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

9) V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 
 

         Malí i veľkí kamaráti sa vybrali do čarovného lesa. Pozerali s otvorenými ústami. Bolo to magické. 

 

10) V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 

 

Chlapci ______ hrajú futbal. Táto taštička patrí Helenke _______ .  

Prosím ťa, daj Nerovi ________ najesť. Karkulka, _______ už to máš skoro hotové!  

 

11) Vymysli rým: 

vajko          ______________________ pieseň        ____________________ 

prečo          ______________________ včela           ____________________ 
 

12) Doplň slovesá do správneho tvaru: 

Mravce _________(nosiť) slamku. My  _________(mať) veľa práce. Dnes ________(piecť) koláč. 

13) Definuj, čo je rozprávka. Uveď aspoň 3 znaky: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14) Aké sú znaky povesti? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 

d) pravda vždy zvíťazí    d) obsahuje magické čísla (3, 7, 9, 12) 

e) niečo je vymyslené, niečo skutočné  e) rozpráva o minulosti 

 

15) Ako členíme rozprávanie: 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Napíš meno slovenského zberateľa ľudových rozprávok: 

_____________________________________________________________________________________ 

  



TEST 7.  – SLOVENSKÝ JAZYK (3. ročník, II. polrok)      

 

Meno: .....................................................  Hodnotenie: ............................................. 

 

1) Doplň i/í, y/ý: 

 

m__hať sa, v__let, s__dlisko, b__strina, m__nca, b__ček, s__náč__k, v__sok__ 

kom__nár, z__vať, v__la, oz__vať, zav__jať, b__c__kel, sv__šť, žm__kať, var__ť 
 

2) Prepíš správne písaným písmom: 

POZNÁŠ SÍDLISKO PETRŽALKA? BÝVAJÚ NA NÁMESTÍ SLOBODY. STOJÍME NA  

BANÍCKOM NÁMESTÍ. TO JE ULICA MIERU. 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Vyber správne slovo a podčiarkni ho: 

Zvony na veži odbíjali/odbýjali polnoc. Bili/byli na poplach. Dievčence vili/vyli vence. 

 

4) Z podstatných mien vytvor prídavné mená: 

drevo:      ______________________       Trnava:    ____________________ 

 
5) Urči slovné druhy vo vete: 

 

Môj silný tato je pracovitý. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Usilovné včielky opeľovali voňavé kvety. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

My máme skutočne šťastie! 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Zakrúžkuj, ktoré slovné spojenia sú správne napísané: 

a) Jaskyňa driny   e) Malá fatra   i) rieka Váh 

b) jaskyňa Driny   f) Nízke Tatry   j) Bratislavský hrad 

c) Jaskyňa Driny   g) Chočské vrchy  k) Krásno nad Kysucou 

d) Rieka Hron   h) Slovenský raj  l) Žiar Nad Hronom 

 

7) Zapíš slovom. POZOR: štyri dievčatá, ale štyria chlapci. 

2. ročník       ______________________ 4 chlapci       ____________________ 
 



8) Utvor vetu, v ktorej budú takéto slovné druhy (v tomto poradí): 
 

prídavné meno + podstatné meno + sloveso + podstatné meno 

 

..................................................................................................... 

 

zámeno + podstatné meno + sloveso + prídavné meno + podstatné meno  

 

..................................................................................................................... 

 

9) V texte podčiarkni všetky podstatné mená a zakrúžkuj všetky prídavné mená: 

 

Stromy sú krásne a majestátne. A aj užitočné. Čistia vzduch a vyrábajú dôležitý kyslík. 

 

10) Zakrúžkuj, ktoré slovné spojenia sú správne napísané: 
 

a) námestie mieru  e) sídlisko Klokočina  i) námestie sv. Alžbety 

b) Námestie mieru  f) Sídlisko Petržalka  j) Ulica slobody 

c) Ulica 1. mája   g) Hviezdoslavovo námestie k) červené námestie 

d) ulica 1. mája   h) Ružová ulica  l) Štúrova ulica 
 

11) V texte nahraď vyznačené slová vhodným zámenom: 
 

Ľudia ______ nosili rúška. Toto patrí Matúšovi _______ . Podaj kamarátovi ______ ruku. 

 

12) Vymysli rým: 

pes _______________          leto ______________         sloveso ________________ 
 

13) Doplň slovesá do správneho tvaru: 

Kuchár _________(variť) obed. My sa _________(tešiť) na prázdniny. Včera sme ________(pozerať) film. 

14) Definuj, čo je rozprávka. Uveď aspoň 3 znaky): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

15) Aké sú znaky povesti? Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 

a) dobro víťazí nad zlom    c) vystupujú v nej nadprirodzené bytosti 

b) niečo je vymyslené, niečo skutočné  d) rozpráva o minulosti 

 

16) Ako členíme rozprávanie: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

17) Napíš meno slovenského zberateľa ľudových rozprávok: 

_____________________________________________________________________________________ 

 


