
SJL 9 OPAKUJEME literatúru pred T-9 (PL3) 

1. Pri ukážkach vyrieš úlohy podľa zadania: 

Aká si krásna, priateľka moja, 

aká spanilá! 

Tvoje oči sú sťa holubice 

za tvojím závojom. 

Tvoje pery sťa purpurový pásik 

a tvoje ústa plné pôvabu. 

Tvoje líca sťa by krížalky 

granátového jablka 

za tvojím závojom. 

Celá si krásna, priateľka moja, 

a škvrny na tebe niet. 

 

Štvrtok 2. apríla 

Dnes mám štrnásť! Od otca som dostal teplákovú súpravu a futbalku. (Nemá potuchy, čo by sa mi 

zišlo.) Od starej mamy Mollovej som dostal knihu Mladý tesár. (Bez poznámok.) Od starého otca 

Sugdena libru v obálke s gratuláciou. (Posledný z veľkých márnotratníkov.) Najlepších bolo desať libier 

od mojej matky a päť libier od pána Lucasa“. (Výčitky svedomia.)  

♦ literárny druh: _______________   ♦ literárny žáner: __________________ 

♦ literárna forma: __________________ 

 

Sťažovala sa rybka drobnorodá zhusta, 
že nie je jak iné, veľká a tlstá. 

Raz s veľkou do siete razom spolu vošla, 

veľkú rybár ulovil, ona očkom ušla. 

Tamtú rybár z vody ťahal; čo keď vidí malá, 

„Dobre niekedy malým byť,“ za ňou zavolala. 

                                                                   

2. Podčiarkni pranostiku.  

Kam nechodí slnko, chodí lekár.      Dostal sa z dažďa pod odkvap. 
Keď netečie, aspoň kvapká.             Margita muchám vrece rozväzuje.  
Po nečase čas býva.                        Dažďová voda na poli je drahšia ako zlato. 
Nebude z toho mračna dážď.             Do blata veľa dažďa netreba. 
 

3. Doplň podľa indícií (údajov, znakov ) literárny žáner. 

° ľudová slovesnosť, magické čísla, fantastický dej, dobro a zlo .............................................     

° epický literárny žáner, ktorý je písaný formou denných záznamov  .....................................     

° ľudová slovesnosť, pozorovanie prírody, predpovede ..........................................................    

° zvieratá, veci majú ľudské vlastnosti, ponaučenie, satira, inotaj  ......................................... 

 

♦ literárny druh: ____________________ 

♦ literárny žáner: ___________________                                 

♦ literárna forma: ___________________                                       

♦ rým: ____________________________                                       

♦ pomenuj podčiarknuté umelecké prostriedky:              

_________________________________  

 

 

♦ literárny druh: _________________ 

♦ literárny žáner: _________________                                

♦ literárna forma: _______________  

 ♦ schéma __________a názov rýmu: 

_________________________ 

♦ protiklad:______________________ 

♦ zdrobneniny:___________________                                    

 

 


