
Slovenský jazyk – 8. ročník podľa novej učebnice  
(slohové témy sú napísané zelenou farbou) 

 

 OPAKOVANIE učiva zo 7.ročníka 

 1.  DEBATUJEME NA ÚROVNI 
      Aká je budúcnosť plastov? 

                  

                Komunikácia medzi ľuďmi má rozličné podoby (ústna – písomná, súkromná – verejná,  

                neoficiálna – oficiálna, monologická – dialogická).  

                Prebieha medzi vysielateľom a prijímateľom. 

 

 

                Debata – rozhovor, v ktorom sa voľne vyjadrujú názory na nejaký problém. 

                Diskusia – organizovaná výmena názorov.  

                Debata aj diskusia majú úvodný a záverečný prejav, uvedie a ukončí ich moderátor. 

                Diskusný príspevok môže byť ústny aj písomný. Je to samostatný prejav, ktorý sa začína úvodom  

                nadväzujúcim na známu výpoveď, v jadre pokračuje vyjadrením osobných názorov a končí sa    

                záverom. 

                Debatu tvoria repliky, ktoré nie sú také samostatné ako diskusné príspevky, sú súčasťou debaty  

                ako celku. 

   

 

               Ľudia v komunikácii prejavujú aj svoju povahu a zaujímajú rôzne postoje (roly): 

 Moderátor – môže trvať na tom, aby hovoriaci formulovali svoje stanovisko jasnejšie 

a vyjadrovali sa presnejšie. 

 Pomocník – snaží sa, aby sa účastníci debaty dobre cítili, pochváli ich a povzbudí. 

 Manažér – snaží sa naštartovať debatu, diskusiu, povzbudzuje ostatných, aby sa vrátili k téme 

 Provokatér – stará sa, aby diskutéri neuvádzali nesprávne a neodôvodnené predpoklady. 

 Sprostredkovateľ – snaží sa zmieriť ľudí, ktorí sa počas diskusie dostali do rozporu. 

 Expert – nezaujíma stanovisko, nedáva návrhy, ale snaží sa poslúžiť vecnými informáciami 

(skúsenosti, štatistické údaje, výsledky výskumu...) 

  

 

               2.  OPAKOVANIE PODSTATNÝCH MIEN  

                    (viď učivo o podstatných menách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

 

               3.  ZVIERACIE PODSTATNÉ MENÁ MR 

                    Zvieracie podst.mená MR zakončené na spoluhlásku sa skloňujú nasledovne: 

 V sg. podľa vzoru chlap  

 V pl. podľa vzoru dub – ak sa končia na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (pštrosy, orly...) 

 V pl. podľa vzoru stroj – ak sa končia na mäkkú spoluhlásku (mravce, jelene, ježe...) 

 

(čiže poľujeme na srnce, medvede a krokodíly, nie na srncov, medveďov a krokodílov!!!) 

     

 Ak zvieracím podstatným menom pomenúvame ľudí (personifikácia), skloňujeme ich aj 

v pl. podľa vzoru chlap, teda ako životné podstatné mená  (vy ste ale silní orli, udatní levi...) 

 Dvojtvary:  (tí silní) psi, vlci, býci, vtáci – (tie silné) psy, vlky, býky, vtáky 

 

 V prirovnaniach sa v pl. skloňujú neživotne – teda podľa vzoru dub a stroj 

 

 

 

 



              4.  NEŽIVOTNÉ PODST. MENÁ MR ZAKONČENÉ NA –er, -el   
 

 Ak sa  pri slovách cudzieho pôvodu samohláska –e pri skloňovaní zachováva: 

v sg – podľa vzoru stroj, teda v L sg. má koncovku –i 

v pl. – podľa vzoru dub, teda v N pl. má koncovku –y 

 

 

 L sg.                  -i N pl.                 -y 

triler 

cícer 

zeler, toner, server, tanker, 

propeler, skener 

 

tunel, hotel, model, akvarel, 

triler, Actimel, level, apel, 

mantinel 

v trileri 

v cíceri 

v zeleri, toneri, serveri, 

tankeri, propeleri, skeneri 

 

v tuneli, hoteli, modeli, 

akvareli, trileri, Actimeli, 

leveli, apeli, mantineli 

2  trilery 

2 cícery 

2 zelery, tonery, servery, 

tankery, propelery, skenery 

 

2 tunely, hotely, modely, 

akvarely, trilery, Actimely, 

levely, apely, mantinely 

 

 

 

 Ak pri slovách cudzieho pôvodu samohláska –e pri skloňovaní vypadáva: 

V sg. aj pl. – podľa vzoru stroj, teda v L sg. má koncovku –i 

                                                            v N pl. má koncovku -e 

 

 L sg.                  -i N pl.                 -e 

sveter 

filter 

luster, liter, oleander, register, 

centimeter, žáner 

 

Bicykel, debakel, fascikel, 

motocykel, kábel, singel, 

artikel, triangel, fenikel, 

vo svetri 

vo filtri 

v lustri, litri, oleandri, registri, 

centimetri, žánri 

 

o bicykli, debakli, fascikli, 

motocykli, kábli, singli, 

artikli, triangli, fenikli 

2 svetre 

2 filtre 

2lustre, litre, oleandre, 

registre, centimetre, žánre 

 

2 bicykle, debakle, fascikle, 

motocykle, káble, single, 

artikle,  triangle, fenikle 

 

 Slová končiace sa na –mer  (teplomer, silomer, plynomer, elektromer, vodomer, výškomer...) 

sa skloňujú nasledovne: v Lsg. majú príponu –e (na teplomere, o plynomere...) 

                                             v Npl. majú príponu  -y (2 teplomery, 2 plynomery...) 

 

 

              5.  SKLOŇOVANIE SLOVA  pani 

 

skloňujeme neskloňujeme 
 

keď stojí samostatne 

 

 

keď sa spája s menom, priezviskom, 

titulom, pomenovaním profesie... 

 

tú paniu som videl, bola domácou paňou... 

 

skloňovanie: 

           sg.                                  pl. 

N      pani                             panie 

G      panej                           paní 

D     panej                           paniam 

A     paniu                           panie 

L     panej                            paniach 

I      paňou                          paniami 

pani doktorke, s pani Evou, od pani Novej... 



               6.  OPAKOVANIE PODSTAT. MIEN 

 

 

III.  1.  BUĎTE ASERTÍVNI 
             Môže za to Harry Potter? 

 

            Asertívna komunikácia – pri nej človek dokáže vyjadriť svoj názor a pritom je ohľaduplný  

            k ostatným. Umožňuje nám primerane vyjadriť svoje pocity, presne vyjadriť, čo sa nám na správaní   

            druhého človeka nepáči, povedať nie, povedať pochvalu aj ju prijať, požiadať o pomoc, počúvať  

            ostatných 

 

            Efektívna komunikácia – v ktorej sa podarí dosiahnuť komunikačný zámer 

 

 

         2.  OPAKOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN  

                      (viď učivo o prídavných menách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

                3.  OSOBNÉ ZÁMENÁ (základné a privlastňovacie) 
                     (viď učivo o zámenách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

                     Osobné zámená – zastupujú pomenovania osôb - ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 

                                     (vo všetkých pádoch, napr. mňa, mne, so mnou, teba, ťa, o ňom...) 

                     Privlastňovacie – sú slová, ktorými vyjadrujeme vlastnícke alebo príbuzenské vzťahy – 

                                    môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich (vo všetkých pádoch, napr. od môjho, mojej,   

                                                                                            môjmu, tvojmu, do tvojho, tvojej...) 

 

                     Osobné a privlastňovacie zámená sa skloňujú. 

                     Neskloňujú sa len tieto privlastňovacie zámená: jeho, jej, ich 

                     Niektoré osobné zámená používame dvojako: na neho – naňho, pre neho – preňho                             

                             

krátke tvary dlhé tvary 

doň, naň preň, zaň, cezeň... do neho/doňho, na neho/naňho, pre 

neho/preňho, za neho/zaňho, cez neho 

ak nahrádzajú neživotné podstatné mená 

MR a podstatné mená SR 
ak nahrádzajú životné podstatné mená 

MR 

Okno bolo otvorené, prúdil cezeň čerstvý 

vzduch. 

Hokejista roky tvrdo drel, útočníci sa cez 

neho len ťažko prebíjali. 

 

 

                    Pravopis: 

 V privlastňovacích zámenách píšeme v sg. –í, v pl. –i                

                 

sg.                              -í  pl.                                    -i 
mojím snom je..., s tvojím kamarátom, 

s vaším bratom, je naším cieľom, so svojím 

dievčaťom... 

K mojim kamarátom, s tvojimi rodičmi, 

s vašimi deťmi, k našim priateľom, do 

svojich rúk... 

 
 Pozor na písanie osobných a privlastňovacích zámen v osobnej korešpondencii!!! 

Píšeme veľkým písmenom: Ťa, Ti, Teba, Tebe, Tvoj, Tvoja, Vás, Váš, Vaša, Vašej... 

 

 

                 4. OPYTOVACIE ZÁMENÁ 

 Opytovacie zámená – sú slová, ktorými sa spytujeme na osobu, vec, vlastnosť, počet a na 

rôzne okolnosti deja (miesto, smer, čas, spôsob, príčinu, účel...) 

 Stoja na začiatku dopĺňacích otázok (melódia týchto viet je klesavá) 



Kde? (Na akom mieste?) Kam? (Na aké miesto?) 

spytujeme sa na miesto spytujeme sa na smer 

Kde je Trója? Kde ste všetci? Kde si to 

prečítal? Kde máš kľúče? Kde sa môžeš 

vyspať tak sladko, ako nie vo svojej posteli? 

Kde je učebňa fyziky? 

Kam ideš? Kam si utiekol? Kam na strednú 

školu? Kam to mám položiť? Kam to patrí? 

Kam pôjdeme na dovolenku? Kam sa podela 

tvoja dobrá nálada? 

 

  

 Zámená kde a kam sú neohybné. 

Aký? Ktorý? Čí? 
spytujeme sa na vlastnosť 

a kvalitu vecí a javov 

spytujeme sa na výber 

z viacerých možností 

 

Aký obrázok namaľoval? 

(Pekný.) Akú knihu čítaš? 

(Dobrodružnú.) Aké si mal 

prázdniny? (Skvelé.) 

Ktorú skupinu máš najradšej? 

(One republic.) Ktorý obrázok 

si namaľoval? (Ten tretí 

zľava.) Ktoré pero ti píše? (To 

atramentové.) 

Čí je to pes? (Môj.) Čia je to 

kniha? (Kamarátkina.) Čie 

sú to húsky? (Starenkine.) 

 

                 5. UKAZOVACIE ZÁMENÁ 

 Ukazovacie zámená –ukazujú na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, na množstvo alebo 

na rôzne okolnosti 

 Odkazujú na iné slová v texte. Preto sa ich význam v texte mení. (Narodil som sa na 

Orave. Mám tu veľa dobrých kamarátov. 

 

tu  (na tomto mieste) sem  (na toto miesto) 

ukazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho označuje smer 

Mám tu veľa priateľov. Tu rozhodujem ja. Tu 

sú všetky učebnice. 

Dám sem tri perá. Poď sem. Polož mi knihu 

sem. Prídem sem aj zajtra. 

 

                 6.  ČÍSLOVKY – opakovanie 

                      (viď učivo o číslovkách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

                 7.  OD SLOVNÝCH DRUHOV K TVORIVOSTI 

 

                8.   OBZRIME SA SPäŤ (Opakovanie podstatných mien, prídavných mien, zámen, čísloviek) 

 

 

IV.   KTO PREDNESIE PREJAV 

1.  Slávnostný prejav – je pripravená reč na nejakú slávnostnú príležitosť, napr. na novoročnú 

oslavu, mestskú alebo školskú slávnosť, na významnú spoločenskú udalosť.  
 Prednáša sa slávnostne, vznešene (s istým pátosom). 

 Kompozícia slávnostného prejavu: 

            Úvod:  Pomenovanie udalosti, na ktorú je prejav určený. (záujem poslucháčov upútať básnickým   

                         prostriedkom, citátom, porekadlom, príslovím, krátkym príbehom...) 

                    Jadro:  Poslanie organizácie, hlavné úlohy, ktoré pred ňou stoja, vyzdvihnutie úspechov, kladov. 

                                 Vyslovenie pochvaly, uznania, povzbudenia. Vyjadrenie nových očakávaní a zmien. 

                    Záver:  Zdôraznenie najdôležitejších myšlienok. Blahoželanie, poďakovanie. 

 

Slávnostný prejav má zapôsobiť na poslucháčov, má ich zaujať. Docielime to: 

 Použitím rečníckych otázok a zvolacích viet, obrazných pomenovaní a citátov – najmä v úvode 

a závere prejavu 

 Pútavou  intonáciou, zdôrazňovaním dôležitých slov, vhodne volenými prestávkami a pomalším 

tempom reči 

 Správnou artikuláciou a spisovnou výslovnosťou 

 Celkovým výzorom a oblečením, dôstojným postojom, náležitou mimikou a jemnou gestikuláciou 



     Kompozícia slávnostného prejavu pri príležitosti životného jubilea starých rodičov: 

 Oslovenie oslávencov, najvýznamnejších hostí a príbuzných. 

 Úvod: Dôvod oslavy. 

 Jadro: Začať dôležitými udalosťami v živote starých rodičov. 

                       Vysloviť obdiv k ich práci a náročným úlohám, ktoré plnili pre rodinu. 

                       Spomenúť porozumenie, láskavé slová, rady, povzbudivé slová a pod., ktorých sa vám od starých   

                       rodičov dostalo. 

                       Vyzdvihnúť harmóniu a príkladnosť ich vzájomného vzťahu. 

                       Poďakovať sa v mene vnukov za lásku, starostlivosť, obetavosť. 

 Záver: Blahoželanie, gratulácia. 

 Príhovor (prívet) a slávnostný prejav patria k rečníckym útvarom. 

 Príhovor (prívet) – uvítací alebo záverečný – je kratší ústny prejav, slávnostný prejav je dlhší a býva 

vopred písomne pripravený. 

 

 

            2.   OPAKOVANIE SLOVIES   

                  (viď učivo o slovesách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

3. PRÍSLOVKY 

                  (viď učivo o príslovkách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

von vonku 

Súvisí s pohybom smerom z uzavretého 

priestoru 

Vyjadruje teda smer. 

Pomenúva miesto mimo obydlia alebo iného 

uzavretého priestoru 

Idem von.  Jedným uchom dnu, druhým von. 

Von si vezmem bicykel. 

Som vonku. Vonku je pekné počasie. Počkáme ťa 

vonku. 

 

 

dnu vnútri 

Súvisí s pohybom smerom do uzavretého 

priestoru 

Vyjadruje teda smer. 

Pomenúva miesto v obydlí alebo inom 

uzavretom priestore 

Idem dnu.  Jedným uchom dnu, druhým von. 

Dnu  si nevezmem bicykel. 

Som vnútri. Vnútri je teplo. Počkáme ťa vnútri. 

 

4. PREDLOŽKY 

(viď učivo o predložkách z predchádzajúcich ročníkov) 

                  Predložky – sú slová, ktoré spolu s pádom podstatného mena alebo prídavného mena vyjadrujú   

                                       vzťahy medzi slovami. 

 Patria k neohybným slovným druhom 

 

 Niektoré predložky sa vokalizujú (kvôli lepšej výslovnosti) – k predložke zakončenej na 

spoluhlásku sa pridáva samohláska o alebo u 

 Vokalizujú sa aj vtedy, keď za nimi nasleduje osobné zámeno ja. (predo mnou, odo mňa, so 

mnou, ku mne, bezo mňa...) 
 

5. SPOJKY 

(viď učivo o spojkách z predchádzajúcich ročníkov) 

Spojky – slová, ktoré spájajú slová a vety 

- Patria k neohybným slovným druhom 

- Môžu stáť na začiatku alebo vo vnútri vety 

 

 

              Písanie čiarky pred spojkou a: 



            Čiarku nepíšeme:  
 Ak má spojka priraďovací význam medzi slovami alebo medzi vetami.  

(Brat a sestra. Mama varí polievku a brat sa hrá v izbe.) 

 Ak stojí vo vete v spojení so slovom potom (Najprv sa pozri a potom hovor.) 

 

            Čiarku píšeme:  
 Ak má spojka medzi slovami alebo vetami iný než priraďovací význam, napr. 

odporovací (dá sa nahradiť spojkou ale).  (Sľúbil, a neprišiel. Chcel som ešte 

povysávať, a nestíham.) 

 V spojení: a preto, a teda, a tak. Tieto spájacie výrazy vyjadrujú dôsledkový 

vzťah. (Mám ešte tri perá, a preto ti môžem niektoré požičať. Dostal som novú 

učebnicu z matematiky, a tak sa už môžem nerušene učiť.) 

 

Písanie čiarky pred spojkou alebo: 

          Čiarku nepíšeme:  
 Ak spája slová v priraďovacom sklade. (káva alebo čaj, dobre alebo zle, ja alebo ty) 

 

Čiarku píšeme: 
 Ak spája vety. (Dám si kávu, alebo si vypijem čaj. Buď si oblečieš kabát, alebo 

nepôjdeš von.) 

 

  

4. ČASTICE 

Častice – sú slová, ktorými vyjadrujeme svoj osobný postoj k tomu, o čom hovoríme. 

Môžeme nimi napríklad: 

 Vyjadriť istotu alebo neistotu o platnosti obsahu vety (iste, istotne, dozaista, naozaj, 

určite, nepochybne, bezpochyby – možno, údajne, vraj, pravdepodobne, zrejme, asi) 

 Zdôrazniť výrazy, ktoré pokladáme za dôležité (až, ani, aspoň, práve, iba, len, 

hlavne, najmä, predovšetkým) 

           

                 (Tvoje predstavy sú zrejme potvrdené. Dnes určite neprídeme. V každom meste je aspoň jeden   

                  hypermarket. Čokoláda vôbec nepatrí do zdravého stravovania.) 

 

                  Sú neohybným slovným druhom. 

 

5. CITOSLOVCIA 

      -  sú neohybné  slová, vyjadrujú city, vôľu alebo napodobňujú zvuky.  

      - zriedkavo môžu zmeniť tvar: ahoj – ahojte, vitaj – vitajte, na - nate 

      - vo vete ich oddeľujeme čiarkou: Hijó, koník! Au, to bolí. 

      - čiarkou ich neoddeľujeme, ak sú vo funkcii podmete alebo prísudku:  

         (Z čakárne sa ozvalo au. Vrabce frnk preč.) 

 

vlastné zvukomalebné 

- vyjadrujú city, vôľu: au, jéj, ha-ha, fuj... 

- vyjadrujú výzvy určené ľuďom alebo zviera-  

  tám: no-no, psssst, hajde, heš, pŕŕŕ... 

- napodobňujú zvuky: čľup, kvak, kikirikí, tresk, bum... 

 

 
6. OD SLOVNÝCH DRUHOV K TVORIVOSTI 

7. OBZRIME SA SPäŤ – opakovanie slovies, prísloviek, predložiek, spojok, častíc 

 

 

 

V.   SLOVÁ Z PREJAVU MI EŠTE ZNEJÚ V UŠIACH 



      1. PRIAME A NEPRIAME POMENOVANIA 

 

 
Priame Nepriame 

- pomenúvajú veci a javy priamo – bežným,   

   zaužívaným spôsobom (napr.: veľa ciest    

   a križovatiek) 

- pomenúvajú veci, deje a javy pomocou obrazov,   

  nepriamo (napr.: pavučinky utkané z ciest) 

- používame ich v bežnej a umeleckej reči 

- môžeme nimi zdôrazniť nejakú vlastnosť   

  predmetu, vyjadriť sa názornejšie alebo s citovým   

  zafarbením 

- vznikajú prenášaním významu slov: 

    prirovnanie – vzniká prirovnávaním jedného  

    predmetu k inému: chudý ako tieň 

    metafora – vzniká prenášaním pomenovania  

    z jedného predmetu na iný na základe ich  

    vonkajšieho vzťahu (najčastejšie podobnosti ):   

    zelený hodváb hôr 

    personifikácia – vzniká prenášaním vlastností  

    a činov ľudí na neživé predmety: husle plačú,  

    topánky mu jesť pýtajú 

    metonymia –  vzniká prenášaním pomenovania  

    z jedného predmetu na iný na základe ich  

    vnútorného vzťahu, nahrádzajú časť za celok,  

    celok za časť: je to múdra hlava, počúva Mozarta 

                 
 

 

2. FRAZEOLOGIZMY a ZDRUŽENÉ POMENOVANIA 

 

Viacslovné pomenovania- skladajú sa z viacerých slov, ale pomenúvajú jedinú vec, dej, stav 

                                                          - pomenovania sú ustálené, majú jeden vecný význam 

 

Skutočnosť pomenúvajú priamo Skutočnosť pomenúvajú nepriamo 

združené pomenovania frazeologické jednotky – používame ich v bežnej 

alebo umeleckej reči. Môžeme nimi zdôrazniť 

nejakú vlastnosť predmetu, vyjadriť sa názornejšie 

alebo s citovým zaujatím 

materská škola, slovenský jazyk, žiacka 

knižka, púpava lekárska, prídavné meno... 

príslovia: Bez práce nie sú koláče 

porekadlá: vzal rozum do hrsti 

prirovnania: tenké ako vlas 

pranostiky: O Gregore hlupák sedliak, čo neorie. 

okrídlené výrazy: Achillova päta, trójsky kôň 

iné frazeologizmy: dostať košom 

 
           Nepriamymi pomenovaniami môžeme zdôrazniť nejakú vlastnosť predmetu, vyjadriť sa názornejšie alebo     

           s citovým zaujatím. 

 

         Správa, oznámenie, plagát, pozvánka, inzerát, uvítací príhovor... informujú o tom, čo, kde, kedy  

         a prečo  sa udialo alebo sa má uskutočniť. V týchto slohových útvaroch sa uplatňuje informačný slohový  

         postup. K znakom informačného slohového postupu patrí dokumentárnosť, vecnosť, aktuálnosť (časové  

         údaje), objektívnosť. Z jazykových prostriedkov sú dôležité podstatné mená, číselné údaje, oznamovacie  

         vety. 

         

 

 

 



3. SPôSOBY OBOHACOVANIA SLOVNEJ ZÁSOBY 

 

           SZ sa mení, vyvíja. Nepotrebné slová z nej vypadávajú a zároveň sa obohacuje o nové slová: 

 

 Tvorením nových slov (odvodzovaním a skladaním) 

 Prenášaním významu slov 

 Spájaním slov do viacslovných pomenovaní 

 Preberaním slov cudzieho pôvodu 

 skracovaním 

 

 

           Skracovaním slov vznikajú: 
            1. skratky: č., s., atď., a pod., -  píše sa za nimi bodka 

            2. iniciálové skratky: ZŠ, PSČ, SND – neskloňujú sa,  píšeme ich veľkými zač. písmenami, 

                                                               nepíšeme za nimi bodku, čítajú sa ako písmená v abecede: zéeš,  

                                                               péesčé, esendé 

            3. skratkové slová :  Slovnaft ( Slovenská nafta), TANAP (Tatranský národný park) – čítame ich ako  

                                               slová, môžeme ich skloňovať: v Slovnafte, do TANAP-u 

            4. značky :m, km, ml, Sk, l, ha, H2O – nepíšeme za nimi bodku 

 

 

VI.   UVAŽUJEME NIELEN O BEŽNÝCH VECIACH 
1. ÚVAHA 

          Úvaha – štylistický útvar, v ktorom sa autor zamýšľa nad mravnými, spoločenskými, vedeckými  

                          alebo umeleckými problémami 

 vyjadruje osobný, subjektívny postoj, názor autora 

 nekladie si za cieľ podať úplné a odborné poučenie o téme 

 uplatňuje sa v nej výkladový slohový postup 

 jazykové prostriedky: obrazné pomenovania, epitetá, metafory, personifikáciu, citovo zafarbené slová 

 synonymá, antonymá, 

 častice, citoslovcia,  

 všetky druhy viet podľa postoja hovoriaceho  (obsahu/zámeru) 

 jednoduché vety i súvetia, aj nedokončené vety, opakovanie výrazu alebo  rovnakého typu viet 

 uplatňuje sa v umeleckom štýle (úvahy, eseje, aforizmy, príslovia, lyrická poézia, úvahy literárnych 

postáv alebo rozprávača v próze či v monológu v dráme) 

 náučnom štýle (populárno-náučné články, recenzie, posudky), 

 publicistickom štýle (úvodníky, komentáre, recenzie 

 

 

2. PODMET, PRÍSUDOK, VETNÝ ZÁKLAD  (opakovanie) 

                  (viď učivo o príslovkách z predchádzajúcich ročníkov) 

 

        Skladba -  je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá  spájaním slov vo vete, vetnými členmi, 

                          tvorením viet a súvetí. 

        Veta – je  gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku. 

                    Spojenie slov musí mať význam, správny slovosled.            

 

 

Vetné členy 

Základné Rozvíjacie 

Prísudok (Pr) 

Podmet (Po) 

Vetný základ (VZ) 

Predmet (Pt) 

Príslovkové určenie (PUM, PUČ, PUS, PUP) 

Prívlastok (Pk) zhodný,  nezhodný 

Prístavok 

 



           PRÍSUDOK   
             - vyjadruje sa ním činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu 

           – pýtame sa naň Čo robí? Čo sa s ním deje?    

                                                 

           a) slovesný: býva vyjadrený:  

                  1. plnovýznam. slovesom : Brat číta.. Sestra vyšíva..                                        

                  2. neplnovýznamovým slovesom a neurčitkom plnovýznamového slovesa: 

                      a) modálnym slovesom a neurčitkom plnovýz. sl.: Otec mohol pracovať.  

                      b) fázovým slovesom a neurčitkom plnovýz.sl.: Brat začal rúbať. 

                      c) limitným slovesom a neurčitkom plnovýz.sl.: Sestra má plávať. 

                      d) pomocným sl. byť a neurčitkom plnovýz.sl.: Kamarát bude predávať. 

 

            b) slovesno-menný: býva vyjadrený: 

                   1.  pomocným slovesom byť + podstatným menom: Jana je predsedníčkou triedy.  

                   2.                                              + prídavným menom: Eva je veselá. 

                   3.                                              + zámenom: Zošity sú naše. 

                   4.                                              + číslovkou: Peter je štvrtý. 

                   5.                                              + príslovkou: Dnes je dnes.. 

       

            c) neslovesný: býva vyjadrený citoslovcom: Žaba čľup do vody. Veverička hop zo stromu na strom. 

 

            PODMET 
              - vyjadruje pôvodcu deja alebo nositeľa vlastnosti 

              - pýtame sa naň  pádovou otázkou N : Kto? Čo? 

              - može byť a) vyjadrený : Žiak píše.  

                                 b) nevyjadrený (zamlčaný): (On) Píše. 

     

             - býva vyjadrený: 1. podstatným menom: Prameň vyschol. 

                                          2. prídavným menom: Chorý vzdychá. 

                                          3. zámenom: Nikto nechýba. 

                                          4. číslovkou: Viacerí neprišli. 

                                          5. citoslovcom: Bolestné au sa ozvalo z ordinácie. 

                                          6. neurčitkom slovesa: Šliapať po trávniku je zakázané. 

 

              - niekedy môže byť podmet vyjadrený aj genitívom podst. mena: Snehu napadalo. 

                                                                                                         Do krčmy sa ale nahrnulo chlapov! 

 

 

             VETNÝ ZÁKLAD  a jednočlenná veta 

 

Vety podľa členitosti 

 

              Dvojčlenná veta – veta, ktorá má podmet aj prísudok  

a) úplná – podmet aj prísudok sú vo vete vyjadrené (Janko si lepí lietadielko.)  

b) neúplná- vo vete je podmet zamlčaný (Lepí si lietadielko.) (on) 

 

                Prisudzovací sklad -  je spojenie podmetu (môže byť aj nevyjadrený) a prísudku 

                                                  -  je jadrom dvojčlennej vety 

                                                  -  podmet a prísudok sú rovnocenné vetné členy 

 

              Jednočlenná veta – nemá podmet, má iba jeden hlavný vetný člen – vetný základ 

                Vetný základ : a) slovesný – Prší. Blýska sa. Je dusno. Dusí ma. Zabilo ho. 

                                          b) neslovesný – Drevona. Dva roky prázdnin. Babička. Požiar. SŠKP. Hav-hav. 

 



                Jednočlennými vetami pomenúvame: 

 prírodné javy a úkazy: Svitá. Hrmí. Blýska sa. Prší. 

 fyzické a duševné stavy:  Pichá ma v boku. Bolí ma pri srdci. Dusí ma. 

 názvy podnikov, obchodov, kníh, filmov...:  Potraviny. Drogéria. Slovenský jazyk. Godzila. 

 výkriky, pozdravy, prejavy citov, pocitov: Pozor! Super! Dovidenia! Joj! Bŕŕŕ! 

 príkazy a zákazy: Nefajčiť! Nešliapať po tráve! 

 

 

3.  PREDMET 

 

     - rozvíjací vetný člen, ktorý dopĺňa význam slovesa 

     - rozvíja sloveso v prísudku 

     - označuje osobu, vec, udalosť, ktorú zasahuje dej vyjadrený slovesom v prísudku. 

     - pýtame sa naň pádovými otázkami okrem N:  G – Dreva máme dosť. 

                                                                                       D – Voláme Terke. 

                                                                                       A – Počujem hlasy. 

                                                                                       L – Snívam o tebe. 

                                                                                       I – Stavbári meškali s výstavbou. 

 

      - býva vyjadrený: 1. podstatným menom: porýľoval záhradu, pozdravujem otecka 

                                   2. spodstatneným príd.menom: pozdravil cestujúcich, zraneného odviezli 

                                   3. zámenom: volá nás, poznáte ma 

 

      - môže byť: a) jednoduchý: Rozprával zážitky. Chytili sme ryby. 

                          b) rozvitý: Rozprával zaujímavé zážitky. Chytili sme veľké ryby. 

                          c) viacnásobný: Chytili sme ryby a raky. 

 

      - môže byť: a) priamy:   A bez predložky : Píšem list. Dievča ho videlo. 

                          b) nepriamy:  A s predožkou, ostatné pády: Teším sa na výlet. Píšem mame. 

 

      - vetné členy, ktoré patria k sebe, tvoria vo vetách sklady. 

      - prísudok je nadradený vetný člen, predmet je podradený vetný člen (lebo rozvíja prísudok) 

      - spojením nadradeného a podradeného vetného člena vzniká  určovací sklad. 

 

 

4. ZHODNÝ A NEZHODNÝ PRÍVLASTOK 

 

           PRÍVLASTOK 
            - rozvíja nadradené podstatné meno v úlohe hociktorého vetného člena (podmet, predmet, prísl.urč.) 

            - pýtame sa naň otázkami: aký? (čestný človek)     ktorý? (košický rýchlik)   čí? (susedove deti) 

 

            - tvorí s nadradeným podstatným menom určovací sklad, pričom prívlastok je podradeným  čl. 

-          - býva vyjadrený:  a) prídavným menom: dobrý žiak 

                                          b) zámenom: moja mama 

                                          c) číslovkou: dvojaké zošity, traja kamaráti, štvoro šiat 

 

            - môže byť: a) jednoduchý (holý): malý psík 

                                b) rozvitý: veľmi malý psík 

                                c) viacnásobný: milý a slušný žiak  (medzi jednotlivé prívlastky vieme vložiť čiarku alebo spojku) 

 

         zhodný prívlastok - zhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle, páde 

                                                  - zväčša stojí pred  nadradeným podstatným menom: zelený list 

                                                  - za podstatným menom stojí v:  

                         a) odbornom názvosloví: oxid uhličitý, pásavka zemiaková , lipa malolistá 

                         b) v básnickej reči: luna nezbedná, do lúčov striebristých ,šuhaj švárny 



  

          nezhodný prívlastok – nezhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle, páde 

                                                         - stojí za nadradeným podstatným menom: boky lode, cesta domov, 

                                                                                                            blízkosť pevniny 

                                                         - býva vyjadrený podstatným menom v rozličných pádoch: srdce človeka, 

                                                                                                                                         úcta k rodičom 

 

                postupne rozvíjací prívlastok - tvoria ho dva alebo viac prívlastkov, pričom každý ďalší rozvíja celý  

                                                                   sklad s predchádzajúcimi prívlastkami: veľká zaoceánska loď, 

                                                                   na svojej prvej skutočnej plavbe 

                                                               -  medzi jednotlivé prívlastky nevieme vložiť čiarku ani spojku 

 

 

 

             5.  PRÍSLOVKOVÉ  URČENIE 
                -  vyjadruje rozličné okolnosti deja – miesto, čas, spôsob, príčinu 

                                (poď dolu, včera som písal, dobre sa učí, naschvál kopol) 

 

                - rozvíja  prísudok (najčastejšie vyjadrený slovesom), 

                - rozvíja aj prídavné meno v úlohe prívlastku (veľmi pekný)  

                  a príslovku v úlohe príslovkového určenia (veľmi pekne) 

      

                - tvorí so slovesom v prísudku určovací sklad (sloveso je nadradeným vetným členom  

                  a príslovkové urč. je podradeným vetným členom) 

 

                -  môže byť: a) jednoduché (holé):  pekne spieva, rúbe v lese 

                                     b) rozvité:  veľmi pekne spieva, rúbe v hustom lese 

                                     c) viacnásobné:  pekne a nahlas spieva  

 

              Príslovkové určenie miesta 
                 – bližšie určuje miesto deja vyjadreného prísudkom. 

                 -  pomenúva miesto alebo smer 

                 -  zisťujeme ho otázkami: kde? kade? kam? odkiaľ? pokiaľ? 

                 -  býva vyjadrené: 1. príslovkou: Bývame ďaleko. Spal vedľa. 

                                               2. predložkovým pádom podstatného m.: Bývam za dedinou. Spal vedľa brata. 

                                               3. zámenom: žijú tu leguány, prichádzajú sem turisti, choďte tadiaľto 

 

              Príslovkové určenie času 
                - vyjadruje, v akom čase sa dej vyjadrený prísudkom uskutočňuje 

                - zisťujeme ho otázkami: kedy? odkedy? dokedy? ako dlho? 

                - býva vyjadrené: 1. príslovkou: Napíšem čoskoro. Zajtra pôjdem na ryby. Urobím to hneď. 

                                             2. podstatným menom: Boli sme v Tatrách týždeň. Trvalo to chvíľu.   

                                             3. viacerými slovami (podstatným menom, predložkou, určitou a neurčitou číslovkou) 

                                                 V noci bola búrka. Do hodiny odídem. Stretneme sa cez víkend. Ostrov obývali   

                                                 zopár storočí. Na dovolenke budeme do 10. Augusta. Reforma sa uskutočnila  

                                                 za Márie Terézie. 

 

              Príslovkové určenie spôsobu 
                – vyjadruje, akým spôsobom sa uskutočňuje dej prísudku 

                - zisťujeme ho otázkami: ako? Cítim sa bezpečne. 

                                                         akým spôsobom? Orientuje sa podľa hviezd. 

 

                - býva vyjadrené: 1. príslovkou: znova vyplával, hovorí po slovensky, vyzerá zdravo,  

                                            2. pádom podstatného m.: trojzubcom rozzúril, vznáša sa ako pierko, uvítal nás  

                                               s nadšením, odpovedal bez váhania 



                                            3. zámenom: urobím to takto, neklaď to tak 

                                            4. prirovnaním: mlčí ako ryba, chodí ako slon, opakuje ako papagáj 

            

 

               Príslovkové určenie príčiny 

                 - vyjadruje, prečo sa uskutočňuje dej prísudku 

                 - zisťujeme ho otázkami: prečo?  Prišli na návštevu. 

                                                          pre akú príčinu?  Neprišiel pre chorobu. 

                                                          začo? z akého dôvodu? 

 

                 - býva vyjadrené: 1. príslovkou:  Náročky sa neučesala. (naschvál, omylom, náhodou,...) 

                                              2. predložkovým pádom podstat. mena:  Deti vyskakovali od radosti. 

                                                  Štart pretekov pre víchricu odložili. Pokutovali ho za rýchlosť. 

 

 

 

6. OPAKOVANIE PRÍSLOVKOVÉHO URČENIA 

 

             

     VII.   NEZABUDNITE SA PRIHLÁSIŤ VČAS 

1. Prihláška – vyjadruje záujem o účasť alebo záväzok zúčastniť sa na nejakom podujatí, 

napríklad na súťaži, v záujmovom krúžku, na kurze alebo štúdiu. 
- Je spravidla hotový formulár, v ktorom doplníme požadované informácie. 

- Vypĺňajú sa na tlačive alebo môžu mať elektronickú podobu a vypĺňajú sa 

prostredníctvom internetu v počítači on-line. 

- V prihláške sa uplatňuje informačný slohový postup. 

 

 

           2.  PRÍSTAVOK 

                  - je vetný člen, ktorý vyjadruje význam niektorého vetného člena iným, novým spôsobom 

                  - vyjadruje spresňujúcu alebo vysvetľujúcu informáciu. 

                  - stojí hneď za podstatným menom, na ktoré sa vzťahuje.  

                  - podstatné meno pred prístavkom môže plniť funkciu hociktorého vetného člena:      

                                               a) podmet: Matej, kľúčový hráč, v poslednom zápase zlyhal. 

                                               b) predmet: Našej poštárke, usmievavej Vierke, sa ľudia radi vyžalujú. 

                                               c) príslovkové urč.: Turisti sa hrnú do Egypta, krajiny piesku a pyramíd.  

                                                                                                                                                                                                                                               

                   - oddeľujeme ho z oboch strán čiarkami, alebo stojí na konci vety 

                   - býva vyjadrený podstatným menom 

                   - nesmie obsahovať sloveso 

                   - môže byť: a) jednoduchý (holý): Janka, spolužiačka, je veľmi milé dievča. 

                                    b) rozvitý: Janka, moja spolužiačka, je veľmi milé dievča. 

                                    c) viacnásobný: Janka, spolužiačka a kamarátka, je veľmi milé dievča.  

 
             3. OPAKOVANIE  (základné a vedľajšie vetné členy, prístavok) 

          

            VIII.   ÚSPEŠNÚ PLAVBU V MORI INFORMÁCIÍ 
1. VÝŤAH – je zhustený obsah textu, článku. Obsahuje najdôležitejšie informácie. 

-             - zvyčajne je spracovaný ako krátky súvislý text. 

 

                            Poznámky – krátky zápis, záznam z prečítaného textu alebo prejavu 

                            Konspekt – krátky, obsažný záznam obsahu a hlavných myšlienok diela, prednášky alebo            

                                                 osnova pripravovaného textu 

- poskytuje prierez prečítaného textu, knihy 

- sústreďuje informácie a poznatky o istej téme 



- text je heslovitý, ľahko čitateľný 

- používa skratky, značky, odkazy 

 

 

2. JEDNODUCHÁ VETA A JEDNODUCHÉ SÚVETIE 

 

Jednoduchá veta Jednoduché súvetie 

Je veta s jedným prisudzovacím skladom 

alebo jedným vetným základom. 

Je veta s dvoma prisudzovacími skladmi 

alebo dvoma vetnými základmi. 

  

 

SÚVETIE 

 

-              je spojenie dvoch (jednoduché súvetie) alebo viacerých (zložené súvetie) jednoduchých viet. 

-              Podľa vzťahu medzi vetami rozoznávame súvetia:                                                                                                  

                            1. priraďovacie – vety sú rovnocenné  

                            2. podraďovacie – vety nie sú rovnocenné, jedna je nadradená (hlavná), jedna je podradená 

                                                            (vedľajšia) 

                                              - hlavnou vetou sa pýtame na vedľajšiu 

                                              - vedľajšia veta spresňuje obsah hlavnej vety 

 

PRIRAĎOVACIE SÚVETIA 

 
1. zlučovacie – jeho členy sú gramaticky aj obsahovo rovnocenné 

                              - spojky: a, i, ani, aj, tiež, aj – aj, i – i, a potom, najprv – potom, zasa, raz – zasa, 

                              - deje vo vetách prebiehajú: 

                                 a) súčasne: Moja sestra si číta a ja si robím DÚ.                                                                                                                                                         

                                 b) následne: Najskôr som si prečítal návod a len potom som sa pustil do roboty. 

                                 c) voľne sa striedajú: Tu jastrab trhal slávika, tam rys zmrzačil srnku, inde 

                                                                      líška hrdúsila zajaca. 

    

2. odporovacie – obsah druhej vety odporuje prvej 

                                 -   spojky: ale, no, lež, predsa, lenže, ale ani, a... 

            Chcel sa na Jana usmiať, ale tvár sa mu skrivila. 

            Rečníte veľa, a málo konáte. 

            Nič nerobím, predsa som ustatý. 

 

3. vylučovacie - obsah jednej vety vylučuje platnosť druhej 

                                - spojky: alebo, či, buď, buď – alebo, alebo – alebo, buď – buď, možno – alebo... 

            Vykúpi sa sám, alebo padne.   

             Možno sú  veľmi ďaleko, alebo kráčajú veľmi  opatrne. 

             Hrdlo si chceš ovlažiť, či brucho naplniť? 

             Buď poslúchneš, alebo sa mi strať z očí.       

 

4. stupňovacie – obsah jednej vety je dôležitejší, závažnejší 

                                 -  spojky: ba, ba aj, nielen – ale aj, a navyše, dokonca aj , a ešte... 

            Rýchlo som vypočítal príklad, a ešte aj vyrušovať som stihol. 

            Ja mám na tých stranách prácu, ba aj v obchode sa zastavím.     

 
 

 

 

 

 

 

 



PODRAĎOVACIE SÚVETIA 

 

               S vedľajšou vetou: 

              1. podmetovou – na v.v. sa pýtame otázkou nominatívu kto? čo? 

                                         - vo vedľajšej vete stojí obyčajne zámeno kto. 

 

                                          Kto spí, ten nehreší. 

                                          Vždy sa dozvie ten, kto mlčí. 

                                          Kto hlboko orie, zlato vyoráva. 

 

             2. prísudkovou – v hlavnej vete býva odkazovací výraz taký, ten... a pomoc.sl. byť 

                                       - na v.v. sa pýtame otázkou Aký je?(aký bude? Aký bol?) Aký sa zdá? Aký sa javí? 

 

                                         Tomčík vôbec nebol taký, že sa všetkému tešil. 

                                         Sama dnes nie je taká, ako bola pred rokmi. 

                                         Vec sa mi nezdá takou, ako si mi ju opísal. 

                                         Aký otec, taký syn.  Aké drevo, taký klin. 

 

             3. predmetovou – na v.v. sa pýtame pádovými otázkami okrem N 

 

                                           Milanovi záležalo na tom, aby nespustlo gazdovstvo. 

                                           Michal nabádal otca, aby mu už kúpil auto. 

                                           Hovoril som ti, že nesmieš pri jedle rozprávať. 

 

            4. prívlastkovou – na v.v. sa pýtame otázkami aký? ktorý? čí? 

 

                                           Ty si ten strom, čo pod ním píšem básne. 

                                           Kde sú tie časy, keď som bola malá? 

                                           Sú izby, kde sa len spí. 

                                           Mám rád tie ruky, aké máš len ty. 

                                           Rozbil som džbán, ktorý som  kúpil včera.    

  

                Vedľajšiu vetu, kt. je vložená do hlavnej, oddeľujeme čiarkami z oboch strán. 

                V ten deň, keď oráči vyšli do polí, akoby sa bol zmenil celý svet.  (V.v. prívlastková) 

 

              

            5. príslovkového určenia / príslovkovou – na v.v. sa pýtame ako na príslovky     

                        

                a) času: Keď sadra zaschne, vyberieme odliatok. 

                             Čert ani vtedy nespí, keď chrápe. 

                             Dotiaľ vlk nosí, až jeho samého ponesú. 

                b) miesta:  Kde bola hora najhustejšia, zastavil som koňa. 

                                  Pôjdem s tebou, kdekoľvek ma povedieš. 

                c) spôsobu:  Žiadna kaša sa neje tak horúca, ako sa navarí. 

                                    Ako si ustelieš, tak pôjdeš spať. 

                                    Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 

                 d) príčiny: Idú ma vytisnúť zo sveta, lebo som zošedivel. 

                                   Jedna koza mu už zdochla, pretože ju nakŕmil hrachom. 

                                   Nemôžem zajtra prísť, lebo cestujeme na chatu. 

 

 

 

            Učivo označené  

                                        nie je v učebnici, ani sa nevyžaduje, je pridané navyše pre lepšie pochopenie učiva. 

 

 



           IX.   ROZPRÁVANIE PRE POSLUCHÁČOV I ČITATEĽOV 
1. TRI ŽELANIA 

Pointa – je vtipné zakončenie príbehu, hlavná myšlienka či vyústenie rozprávania. 

Rozprávanie – je slohový postup, ktorý tvorí niekoľko častí, fáz. Toto členenie rozprávania sa 

nazýva vnútorná kompozícia. 

Tvorí ju:  

- Úvod, v ktorom sa zoznámime s postavami, prostredím 

- Zápletka, ktorá predstavuje nejakú komplikáciu, a uvádza dej do pohybu 

- Vyvrcholenie, keď dej, problém alebo konflikt vrcholí 

- Obrat, pri ktorom sa dej nečakane obráti 

- Rozuzlenie, ktoré prináša vyjasnenie problému, konfliktu 

 

         X.   VEĽKÉ OPAKOVANIE – test 
                   SLOVNÉ DRUHY, VETNÉ ČLENY, JEDNODUCHÉ VETY A SÚVETIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Vypracovala: Mgr. Tunde Halajová, CZŠ R. Zaymusa Žilina 

 


